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1. Saken

Fortifikationsverket ansöker om dispens från markavvattningsförbudet samt
ansöker om tillstånd för markavvattning (dränering och täckdikning) på Karlsborgs
flygplats på det område som markerats på bifogad karta (Bilaga A). Totalt
kommer ca 34 km dränerings- och täckdikningsledningar att läggas.

Fortifikationsverket ansöker om dispens och tillstånd till markavvattning hos
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, då följande kriterier är uppfyllda.

· Ingen annan än sökanden skall delta i markavvattningen.
· Ingen tvångsrätt enligt 28 kap. 10 § miljöbalken föreligger.
· Ingen ersättning enligt 31 kap. 16 § miljöbalken eller inlösen enligt 31

kap. 17 § miljöbalken är aktuell.

Inga andra fastigheter än sökandens kommer att beröras.

Ansökan omfattar även begäran om dispens från artskyddsförordningen för
påverkan på två fridlysta växtarter inom arbetsområdet.

2. Administrativa uppgifter

2.1 Sökande
Sökande: Fortifikationsverket på uppdrag av Försvarsmakten
Postadress: 631 89 Eskilstuna
Telefonnummer: 010-444 40 00
Kontaktperson: Nicklas Berg
Telefonnummer: 010-44 44 991
E-postadress: nicklas.berg@fortifikationsverket.se

2.2 Uppgifter om anläggningen
Verksamhetsutövare: Försvarsmakten
Anläggningens namn: Karlsborgs flygplats
Organisationsnummer: 202100-4615
Fastighetsbeteckning: Gräshult 14:2
Fastighetsägare: Fortifikationsverket
Postadress: Karlsborg
Kommun: Karlsborgs kommun
Län: Västra Götalands län
Tillsynsmyndighet: Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM)
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3. Yrkande

Fortifikationsverket yrkar
- att dispens medges enligt 11 kap 14§ miljöbalken från

markavvattningsförbudet i 4§ förordning (1998:1388) om
vattenverksamhet mm och

- att tillstånd medges enligt 11 kap 9 och 13§§ miljöbalken för
markavvattning
på Karlsborgs flygplats inom det område som markerats på bifogad karta
(Bilaga A).

Vidare yrkar Fortifikationsverket
- att dispens från artskyddsförordningen enligt 15 § medges för påverkan

på två fridlysta växtarter, revlummer och mattlummer, inom
arbetsområdet.

3.1 Förslag till villkor
För att förhindra eller minska effekterna på människors hälsa och miljön till följd
av sökt verksamhet åtar sig sökanden ett genomföra de i bifogad
miljökonsekvensbeskrivning angivna inarbetade skyddsåtgärderna (se även
avsnitt 12 nedan) samt föreslår följande villkor för verksamheten:

Slutliga villkor
1. Markavvattningen ska utformas så att kontroll och separation av delflöden

från områden med olika grad av PFAS-förorening möjliggörs, med syfte att
minimera mängden ovidkommande vatten i en eventuell framtida
reningsanläggning.

2. Vattengången i nya dräneringar inom markerat område söder om den nyare
brandövningsplatsen i figur 20 i bifogad MKB (Bilaga F), ska inte vara lägre än
+90,2 m, med syfte att säkerställa att spridning av PFAS-förorenat
grundvatten från den nyare brandövningsplatsen inte ökar.

Ett kontrollprogram för utgående vatten från de dränerade områdena ska
upprättas och delges tillsynsmyndigheten senast 2 månader innan
dräneringssystemet tas i drift.

3. Inom ytor där höga naturvärden har identifierats, område 2 söder om
sydvästra banänden enligt karta över naturvärden i figur 13 i bifogad MKB
(Bilaga F), ska matjorden hanteras separat och läggas tillbaka efter slutförda
åtgärder.

4. Växtarten månlåsbräken, inom område 1 väster om sydvästra banänden enligt
karta över naturvärden i figur 13 i bifogad MKB (Bilaga F), ska flyttas till en ny
växtplats innan övriga arbeten på växtplatsen genomförs.
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Utredningsvillkor
Fortifikationsverket föreslår att avgörandet av slutliga villkor för utsläpp till vatten
från de dränerade områdena skjuts upp under en prövotid. Fortifikationsverket
åtar sig att under prövotiden genomföra följande:

Utreda och redovisa de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att rena
uppsamlat dräneringsvatten från områden med årsmedelhalter av PFAS-11
högre än 90 ng/l i syfte att minska belastningen av PFAS på Bottensjön.
Utredningen ska omfatta:
- Utsläppta mängder av PFAS-11 och PFOS till recipient från de dränerade

områdena samt flöden.
- Förslag till placering och utförande av eventuell reningsanläggning

inklusive eventuell flödesutjämning med angivande av dimensionering,
kostnader och renad mängd.

Under de två första åren efter att dräneringarna har anlagts och tagits i drift, ska
utgående dräneringsvatten från de markavvattnade områdena provtas i
representativa punkter minst 4 gånger per år. Proverna ska uttas som
samlingsprover över en period vars längd bestäms i samråd med
tillsynsmyndigheten. Proverna ska analyseras med avseende på PFAS-11, kväve
och övriga parametrar av betydelse för dimensionering av eventuell
reningsanläggning.

Utredningen och förslag till slutliga villkor med motiveringar, förslag på eventuellt
tillkommande åtgärder eller skyddsåtgärder samt tidplan och program för
uppföljning och kontroll, ska lämnas till länsstyrelsen senast 2 år efter det att
dräneringarna har anlagts och tagits i drift. Tillsynsmyndigheten får medge en
senare tidpunkt om behov av längre utredningstid föreligger.

4. Rådighet

Fortifikationsverket äger hela den fastighet som markavvattningen avses utföras
inom och har därmed rådighet över området.

5. Gällande beslut

En anmälan enligt 9 kapitlet miljöbalken för verksamheten vid Karlsborgs flygfält
lämnades in 2001. Denna anmälan kompletterades 2008 efter begäran från
Generalläkaren.

2009 erhölls ett föreläggande från Generalläkaren om att söka tillstånd för
verksamheten. En tillståndsprocess för verksamheten pågår. Försvarsmakten
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lämnade svar på yttranden i ärendet 2018-08-28, Miljöprövningsdelegationen har
ännu inte fattat beslut om tillstånd.

Beslut gällande markavvattningsföretag i närområdet redovisas i avsnitt 8.2.

6. Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan

Ett inledande samråd i form av ett möte med Länsstyrelsen och en mindre
samrådskrets av myndigheter hölls den 17 oktober 2017. Därefter utfördes
kompletterande provtagningar av mark och vatten och samrådsunderlaget
reviderades och kompletterades.

Undersöknings- och avgränsningssamråd med en utökad krets innefattande flera
myndigheter, organisationer och närboende utfördes under våren 2018. Samråd
med parterna genomfördes genom utskick med e-post då detta var möjligt,
alternativt med brev. I utskicket bifogades samrådsunderlaget.

Som komplement till riktade utskick annonserades information om samråd den
13 april 2018 i Skaraborgs Allehanda samt i Skaraborgs Läns Tidning.

Samrådsredogörelse skickades in till Länsstyrelsen i juni 2018 och Länsstyrelsen
fattade 2018-08-31 beslut om att den planerade verksamheten för markav-
vattning kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Samrådsredogörelsen och
länsstyrelsens beslut bifogas ansökan (Bilaga B).

7. Planerad verksamhet

7.1 Bakgrund och orientering
Fortifikationsverket planerar att anlägga ny markdränering på flygplatsområdet
samt genomföra en restaurering av hela dräneringssystemet vid Karlsborgs
flygplats. Åtgärderna har bedömts kräva dispens från markavvattningsförbudet
samt tillstånd enligt 11 kap 9§ miljöbalken. Till en tillståndsansökan enligt
miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bifogas, se Bilaga F. Ett
undantag finns för tillstånd till markavvattning vars miljöpåverkan är utan
betydelse. Eftersom dräneringsvattnet från markavvattningen innehåller mindre
mängder av miljöstörande ämnen ur gruppen PFAS1 har en MKB i detta fall
bedömts behövas.

Förutom reparation av hela dräneringssystemet omfattar projektet modernisering
av flygplatsens ljussystem och inflygningshjälpmedel. Denna modernisering av

1 PFAS – Samlingsnamn för gruppen perfluorerade ämnen (poly- och perfluorerade
alkylsubstanser). Används bl.a. i brandsläckningsskum.
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flygplatsen är nödvändig att genomföra för att flygplatsen ska uppfylla kraven på
elsäkerhet och flygsäkerhet.

De åtgärder i form av schaktning, transporter m.m. som krävs för anläggandet av
markavvattningen samt övriga delar av aktuellt projekt, åtgärder på flygplatsens
ljussystem och inflygningshjälpmedel, kommer även att att anmälas enligt 9 kap
miljöbalken till Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

7.2 Syftet med åtgärden
Karlsborgs flygplats är idag stängd och får inte användas bland annat på grund av
att rullbanan som en följd av ålder och bristande dränering är i allt för dåligt skick
och måste totalrenoveras. Banan uppfyller inte heller gällande regelverk (RLM-F,
Regler för militär luftfart – Utformning av militära flygplatser) avseende
flygsäkerhet, på grund av för dålig bärighet i stråkytorna. Kraven är satta för att
säkerställa att luftfartyg som av någon anledning rullar av banan, har tillräcklig
bärighet i skuldra och inre stråk för att inte sjunka igenom och välta, utan ska
kunna stanna upp alternativt styra tillbaka på banan. Skuldra och inre stråk ska
också kunna bära flygplatsens räddnings- och fälthållningsfordon. Om aktuella
dräneringsarbeten inte utförs, innebär det att flygplatsen, även om banan
åtgärdas, inte kan uppfylla gällande krav på flygsäkerhet som behövs för att den
ska kunna användas.

7.3 Beskrivning av åtgärden
Alla stråkytor kommer att förses med dränering av jordbrukstyp (Ø ca 90 mm), se
översiktskarta planerad markavvattning, Bilaga A. Denna dränering förläggs på ca
90 cm djup. Återfyllnad kommer att ske med grus upp till 15 cm under
omkringliggande mark och därefter sker återställning med befintlig matjord. Totalt
kommer ca 25 km dränering av denna typ att läggas. Den areal som kommer att
avvattnas/dräneras uppgår till ca 58 ha. Delar av dessa ytor ska tidigare ha haft
täckdikningssystem bestående av tegelrör Ø 75-100 mm.

Befintliga dagvattenledningar längs med rullbana och taxibanor (ca 10 m ut från
bankanten) kommer att rivas och ersättas med ny dränering i längsgående
makadamdiken (toppslitsad Ø 160 mm). Dikena kommer att fyllas med makadam
upp till ca 15 cm under markytan och därefter toppas med grus ända upp till
markytan. Denna dränering har till uppgift att samla upp ytvatten samt att
fungera som fördröjningsmagasin. Totalt kommer ca 9 km dränering att läggas i
makadamdiken.

8. Planer och fastighetsförhållanden

8.1 Fastigheten
Området ligger inte inom detaljplanelagt område. Fortifikationsverket äger hela
fastigheten, se fastighetskarta, Bilaga C.
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8.2 Markavvattningsföretag
Det aktuella markområdet avvattnas mot Kärnebäcken. Nedan samt i Bilaga D
redovisas de markavvattningsföretag som finns i anslutning till aktuell sträcka
längs Kärnebäcken eller i närheten av området som ska markavvattnas.

· Markavvattningsföretag, giltiga beslut: 1. Karlsborgs dikningsföretag av år
1943 (får ej utlämnas)(1116), 2. Stjärnvik med flera torrläggningsföretag
av år 1919 (0171), 3. Karlsborgs flygfält dikningsföretag av år 1937
(0859)

· Markavvattningar utan giltiga beslut: U 0037, U 0483 och U 0874.

9. Höjd- och koordinatsystem

Där inget annat anges redovisas koordinater och höjder i ansökan och MKB i

Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30
Höjdsystem: RH2000

Fixpunkt redovisas på karta och foto i Bilaga E. Fixpunkten är +96,491 (RH2000)
och dess koordinater är X=6489970, Y=209601.

10. Sammanfattning av miljökonsekvenser

I tabellen nedan sammanfattas de miljöaspekter som har bedömts, om de
behandlas vidare i den bifogade MKB:n (Bilaga F) och vilken påverkan och
konsekvens åtgärderna bedöms medföra avseende miljöaspekterna.
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Miljöaspekt Hanteras
i MKB:n

Påverkan och konsekvens

Befintliga
verksamheter/vattenföretag

Ja Markavvattningen kommer utföras i sin helhet inom mark
som ägs av Fortifikationsverket. Inom flygfältet finns en del
äldre dikningsföretag (se Bilaga D). Dräneringsvattnet
kommer ledas via ett dike mot Kärnebäcken. Ytterligare
markavvattningsföretag finns med avvattning till diket och
bäcken. Utjämning av flödena i bland annat makadamdiken
medför att maximala flöden inte bedöms öka och befintliga
markavvattningsföretag bedöms inte påverkas. Åtgärderna i
ansökan syftar enbart till förbättrad avvattning av flygfältet
och ska inte påverka markförhållanden på omgivande
fastigheter.

Mark och grundvatten Ja Föroreningar i jord har undersökts inom
markavvattningsområdet och alla föroreningshalter ligger
lägre än riktvärden för känslig markanvändning.
Grundvattenavsänkningen är liten och lokal inom
flygplatsområdet och påverkar inte vattennivåer inom
omkringliggande jordbruksområden. Dräneringen medför att
grundvattenbildningen minskar något i området, eftersom en
större andel vatten avleds som ytvatten. Risken för
förorening av grundvattnet ökar därför inte. Någon påverkan
på den djupare liggande grundvattenakviferen bedöms inte
vara aktuell vare sig genom föroreningsspridning eller
påverkan på nivåer. Sammantaget bedöms
markavvattningen inte påverka grundvattnet negativt.

Ytvatten Ja Påverkan på ytvattenrecipienter och vattenförekomster
avseende föroreningar och flöden har utretts och beskrivs.
Den ökning av tillförsel av PFAS till recipienten som
markavvattningen eventuellt kan medföra har beräknats vara
så liten att påverkan inte bedöms uppstå.

Naturmiljö Ja Enligt beräkningar bedöms markavvattningen ge ett
teoretiskt tillskott av föroreningsbelastning i form av PFAS i
Bottensjön, som är så litet att det inte skulle vara möjligt att
mäta och avseende PFOS utgör mindre än en hundradel av
miljökvalitetsnormen (MKN). Det går därför inte att säga att
markavvattningsåtgärden skulle medföra några
konsekvenser för naturmiljön i vatten över huvudet taget.

Åtgärderna bedöms ha negativa effekter på de fridlysta
arterna revlummer och mattlummer samt den rödlistade
månlåsbräken inom flygplatsområdet. Om föreslagna
skyddsåtgärder genomförs bedöms konsekvenserna för
naturmiljön bli små och lokala.

Landskapsbild Nej Markavvattningen innebär att jordbruksdränering anläggs på
stråkytor, dvs gräsytor i direkt anslutning till flygplatsens
rullbana. Ingen förändring sker av landskapsbilden.

Friluftsliv Nej Området som ska avvattnas ligger inom air-side, d.v.s. är
inhägnat och endast särskilt utbildad personal har tillträde till
området.
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Människors hälsa Ja Gränsvärde för PFOS i fisk överskrids redan i Bottensjön och
Vättern. Tillförsel av PFOS från markavattningen bedöms så
låg att halterna i förhållande till MKN inte bedöms påverkas.
Åtgärdena kommer inte medföra någon påverkan på PFOS-
halten i dricksvattentäkten Vättern.

Riksintressen Ja Åtgärden med markavvattning är viktig för riksintresset för
totalförsvaret då flygsäkerheten och därmed också
möjligheten att flyga på önskvärt sätt inte kan upprätthållas
om inte ytorna dräneras. Verksamheten bedöms inte kunna
ge påverkan på Vättern och därmed varken Natura 2000-
området eller riksintresset för naturvård. Åtgärderna bedöms
inte heller ge konsekvenser av den omfattningen att
riksintresset för yrkesfiske i Vättern och Bottensjön påverkas.
Vad gäller riksintressena för friluftslivet och kulturmiljö-
vården medför åtgärderna inga effekter som kan påverka
dessa.

Miljömål Ja Möjligheten att uppfylla miljökvalitetsmålen bedöms inte
påverkas av åtgärden.

Miljökvalitetsnormer (MKN) Ja Utsläpp av PFAS från dräneringsområdet kan som mest
påverka halten i Bottensjön med 1 % av MKN och åtgärden
bedöms inte vara av betydelse för möjligheten att klara MKN
i vattenförekomsten. Halter betydligt över MKN är sedan
tidigare uppmätta i recipienten. MKN för luftföroreningar,
buller och andra aspekter redovisas inte, då åtgärden inte
ger upphov till effekter av betydelse på dessa.

Kulturmiljö Nej Inga kända fornlämningar berörs.
Klimatpåverkan Nej Verksamheten bedöms inte medföra någon ökning av

växthusgaser av betydelse, inte heller bedöms framtida
ökning av nederbörd påverka de effekter som åtgärderna
medför i betydande grad, därför beskrivs inte klimatpåverkan
i MKB.

Sammantaget har åtgärderna med markavvattning bedömts ha effekter på
naturmiljö eftersom grävning sker inom områden med skyddsvärd flora. samt
effekter i form av en ökad uttransport av dräneringsvatten från området, som i sin
tur innebär en ökning av uttransport av förorening av PFAS. Konsekvensen av
effekten på floran kan begränsas genom skyddsåtgärder. Storleksordningen på
den ökade uttransporten av förorening har beräknats och bedömts så låg att den
negativa konsekvensen bedöms som mycket liten. Markavvattningen bedöms inte
påverka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormen för ytvatten.

11. Tillåtlighet

11.1 Tillåtlighet enligt 2 kap miljöbalken
Den sökta verksamheten bedöms uppfylla relevanta hänsynskrav i 2 kap
miljöbalken, se redovisning i miljökonsekvensbeskrivningen och verksamheten
kan inte antas föranleda skada av väsentlig betydelse för människors hälsa eller
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miljön, ej heller medföra risk för att ett stort antal människor får sina
levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras avsevärt.

11.2 Tillåtlighet enligt 11 kap miljöbalken

11.2.1 Särskilda skäl
De särskilda skäl enligt 11 kap 14§ miljöbalken som åberopas för dispens från
förbud och tillstånd till markavvattning är följande:

Fortifikationsverket planerar att genomföra omfattande arbeten på Karlsborgs
flygplats. Projektet omfattar reparation av hela dräneringssystemet på flygplatsen
samt modernisering av flygplatsens ljussystem och inflygningshjälpmedel. Denna
modernisering av flygplatsen är nödvändig att genomföra för att flygplatsen ska
uppfylla kraven på elsäkerhet och flygsäkerhet.

Dräneringsarbetena är säkerhetshöjande. Skötsel och underhåll av stråkytor
försvåras idag av att vatten inte rinner av från området. Gräset på stråkytor
behöver hållas kort för att minska risken för att mindre djur uppehåller sig i
gräset. Det är också viktigt att vatten från hårdgjorda ytor snabbt rinner undan
och inte blir stående på stråkytorna, eftersom det skulle kunna försvåra ett
eventuellt räddningsarbete om ett plan t ex rullat av banan.

Dispens från förbudet mot markavvattning bör medges med hänsyn till att
området inte utgörs av en våtmark och att det inte finns någon våtmarkskaraktär
att upprätthålla, utan området är starkt påverkat av flygplatsverksamheten.
Ytorna som ska avvattnas utgör redan en del av flygfältet och att tillskapa dessa
ytor på annan plats är inte ett alternativ. De aktuella ytorna slås regelbundet och
det finns redan äldre markavvattningsföretag inom delar av området.
Bedömningen är att effekten på naturmiljön till följd av markavvattningssystemet
är lokal och tillfällig påverkan och att insektslivet bör kunna gynnas av de
planerade åtgärderna genom att mer torra marker tillskapas.

Ovan anförda skäl, samt bedömningen av miljökonsekvensernas omfattning som
har gjorts i MKB:n, motiverar även tillåtligheten för verksamheten enligt 11 kap
6§ MB.

11.3 Tillåtlighet enligt 7 kap. miljöbalken

11.3.1 Natura 2000
Vättern utgör Natura 2000-område. Mot bakgrund av vad som i övrigt anförs i
ansökan och MKB, görs bedömningen att åtgärderna inte har någon betydande
påverkan på naturtyper och arter i Natura 2000-området. Åtgärderna bedöms
därmed inte kräva tillstånd enligt 7 kap 28 a§ MB.
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11.3.2 Strandskydd
Vättern omfattas av strandskydd i upp till 300 meter. Området för
markavvattningen berör en mindre yta av strandskyddsområdet i den nordöstra
delen. Inom strandskyddsområde får bl.a. inte anläggningar eller anordningar
utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha fått färdas fritt, eller åtgärder vidtas som väsentligt förändrar
livsvillkoren för djur- eller växtarter (7 kap. MB 15§).

Under förutsättning att tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken medges, behövs inte
någon särskild prövning gentemot strandskyddsbestämmelserna, med hänvisning
till undantag i 7 kap. MB 16§. Påverkan på strandskyddade områden ska ändå
vägas in i prövningen.

Då projektet är av stor vikt för samhället genom att verksamheten som bedrivs på
området är militär verksamhet, bedöms särskilda skäl finnas med hänvisning till
punkt 4 och 5 i 7 kap. 18 c§. Den yta som ligger inom strandskydd har inga
särskilt utpekade naturvärden och är inte något område som kan besökas av
allmänheten. Strandskyddets syften bedöms därmed inte motverkas.

11.3.3 Vattenskyddsområde
Särskilda skyddsföreskrifter gäller för Vätterns vattenskyddsområde, bland annat
avseende upplag, uppställning och schaktningsåtgärder. Inga arbeten i projektet
kommer utföras inom vattenskyddsområdet.

11.4 Tillåtlighet enligt 8 kap. miljöbalken genom dispens från
artskyddsförordningen
Fortifikationsverket ansöker om dispens från artskyddsförordningen mot bakgrund
av att två fridlysta växtarter kommer att beröras i samband med arbetet:

• Mattlummer, Lycopodium clavatum L.
• Revlummer, Lycopodium annotinum L.

Arterna omfattas av artskyddsförordningens 8 § och finns listade i bilaga 2 i
artskyddsförordningen. Detta innebär förbud mot att:
1. plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna,
2. ta bort eller skada frön eller andra delar.

Båda arterna finns också upptagna i EU:s art- och habitatdirektiv, bilaga 5.

I detta fall bedöms det inte finnas någon annan lämplig lösning som innebär att
arterna inte skulle påverkas. Påverkan på arterna bedöms vara tillfällig och
möjlighet kommer att finnas för arterna att återhämta sig i området. Arterna i
fråga har en livskraftig populationsstatus i Sverige. Arternas gynnsamma
bevarandestatus inom dess naturliga utbredningsområde bedöms inte hotas av de
planerade åtgärderna. Som särskilda skäl för dispens anförs projektets stora
samhällsintresse. Projektet behöver genomföras av tvingande skäl som har ett allt
överskuggande allmänintresse.
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12. Förslag till skyddsåtgärder

Följande skyddsåtgärder vidtas för att inga betydande negativa konsekvenser ska
uppkomma:

- Vid detaljprojektering ska hänsyn tas så att markavvattningen utförs på ett
sätt så att risken för spridning av PFAS-förorenat grundvatten från nya
brandövningsplatsen inte ökar. Det görs genom att säkerställa att
vattengången i nya dräneringar inom markerat område i Figur 1 inte är lägre
än +90,2 m.

Figur 1. Område inom vilket nya dräneringar med vattengång lägre än +90,2 m
inte kommer att läggas, avser den gulmarkerade ytan på bilden. Den röda linjen
visar inom vilket område för planerad markavvattning.

- För att utjämna flödena i bland annat Kärnebäcken, nedströms området för
markavvattning, kommer befintliga dagvattenledningar delvis att bytas ut mot
makadamdiken, som har en partikelavskiljande, utjämnande och
magasinerande effekt.



12 av 13

Ansökan

Dispens och tillstånd för markavvattning vid Karlsborgs flygplats

Unr 1320027196

- Markavvattningen ska utformas så att kontroll och separation av delflöden
från områden med olika grad av PFAS-förorening möjliggörs, med syfte att
minimera mängden ovidkommande vatten i en eventuell framtida
reningsanläggning.

- För att ge förutsättningar för återhämtning av mattlummer och revlummer ska
markskiktet läggas tillbaka överst efter genomförda åtgärder och åtgärderna
utföras vid torr väderlek för att undvika mer körskador än nödvändigt, dock
utanför växtsäsong.

- Växtplatsen för den hotade arten månlåsbräken föreslås flyttas till en ny plats
i samband med arbetet. Flytt bör ske under höst, eller annan tid på året som
är frostfri och när det inte finns risk för att materialet torkar ut under flytten.
Uppgrävning av ytlagret och flytt till ny plats bör ske samma dag, alternativ
inom en period på några dagar. Åtgärden ska ske i samråd med
naturvårdsexpertis.

I övrigt åtar sig Fortifikationsverket, baserat på den förstudie som har genomförts,
att vidare utreda och redovisa de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för
att rena uppsamlat dräneringsvatten med avseende på PFAS.

13. Övrigt

13.1 Tidplan
Planerad projektstart är maj 2019. Entreprenadarbetena beräknas ta
ca 9 månader.

13.2 Underlag för prövningsavgift
Längd dränering (ca):
Ca 25 km jordbruksdränering (Ø 90 mm)
Ca 9 km toppslitsad dränering i makadamdiken (Ø 160 mm)

Totalt kommer ca 34 km dränering att läggas.

Kostnaden för de delar av projektet som avser markavvattning bedöms bli
ca 20-30 MSEK.
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Karlsborgs flygplats, Tillstånd till markavvattning
Samrådsredogörelse

1. Inledning

Fortifikationsverket planerar att anlägga ny markdränering på flygplatsområdet
samt genomföra en restaurering av hela dräneringssystemet vid Karlsborgs
flygplats. Åtgärderna har bedömts kräva dispens från markavvattningsförbudet
samt tillstånd enligt 11 kap 13§ miljöbalken. Till en tillståndsansökan enligt
miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bifogas. Ett undantag finns
för tillstånd till markavvattning som inte kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Där ska istället en liten miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap
47 § miljöbalken tas fram.

Om det inte framgår genom föreskrifter att en verksamhet eller åtgärd alltid eller
aldrig ska antas medföra betydande miljöpåverkan ska verksamhetsutövaren
undersöka om en tillståndspliktig verksamhet eller åtgärd kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. Resultatet av den undersökningen redovisas i denna
samrådsredogörelse. Efter undersökningen ska länsstyrelsen besluta i frågan om
betydande miljöpåverkan. Beslut av om åtgärden kan antas medföra betydande
miljöpåverkan eller ej fattas av länsstyrelsen efter det att samrådsredogörelsen
har inlämnats.

Fortifikationsverket planerar att genomföra arbeten på Karlsborgs flygplats.
Förutom reparation av hela dräneringssystemet omfattar projektet modernisering
av flygplatsens ljussystem och inflygningshjälpmedel. Denna modernisering av
flygplatsen är nödvändig att genomföra för att flygplatsen ska uppfylla kraven på
elsäkerhet och flygsäkerhet.

En tillståndsprocess avseende ansökan om dispens och tillstånd till
markavvattning startades initialt 2014 med stannade upp på grund av att PFAS-
förorening upptäcktes inom flygplatsområdet. Samrådsförfarandet startade efter
utredning på nytt under hösten 2017.

2. Samråd med särskilt berörda och myndigheter

Samrådet utgör ett undersökningssamråd enligt 6 kap MB. Undersöknings-
samrådet har genomförts så att det också uppfyller kraven på avgränsnings-
samråd, vilket ska hållas om länsstyrelsen bedömer att åtgärden utgör betydande
miljöpåverkan (BMP). Sökandens bedömning är dock att markavvattningen ej
utgör betydande miljöpåverkan (se nedan under 4 Bedömning av betydande
miljöpåverkan).
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Ett inledande samråd med Länsstyrelsen och en mindre samrådskrets hölls 2017-
10-17. Därefter har kompletterande provtagningar utförts och samrådsunderlaget
har därefter reviderats och kompletterats med avseende på nya prov.
Samrådsunderlaget finns i Bilaga A. Fortifikationsverket har valt att utöka
samrådskretsen.

Samråd med parterna nedan har genomförts genom utskick med e-post då detta
varit möjligt, alternativt med brev. I utskicket har samrådsunderlaget bifogats.
Brevet som skickades ut finns i Bilaga B och Bilaga C. Svaren som kommit in finns
i Bilaga D.

Denna samrådsredogörelse kommer att skickas in till Länsstyrelsen för beslut om
projektet bedöms medföra BMP eller ej.

Sökanden har samrått med följande parter:

· Länsstyrelsen
· Försvarsinspektören för hälsa och miljö (tillsynsmyndighet)
· Karlsborgs kommun
· Miljösamverkan östra Skaraborg
· Försvarsmakten
· Naturvårdsverket
· Havs- och vattenmyndigheten
· Vätternvårdsförbundet,
· Naturskyddsföreningen Kansli Väst
· BoFo, Bottensjöns fiskevårdsförening
· Insjöfiskarnas centralorganisation (utskick 2018-05-17)
· Särskilt berörda, se nedan.

Som komplement till riktade utskick har information om samråd annonserats den
13 april 2018 i Skaraborgs Allehanda samt i Skaraborgs Läns Tidning. Annonserna
bifogas i Bilaga E.

De fastighetsägareägare som har bedömts vara särskilt berörda av aktuellt
markavvattningsprojekt är de som innehar fastigheter gränsande till aktuella
diken inom flygplatsområdet eller Kärnebäcken samt ytterligare några fastigheter
som inte gränsar direkt men ligger nära. Till särskilt berörda bedöms också de
fastighetsägare som har äganderätten till vattenområdet i Bottensjön vid
Kärnebäckens mynning (Kärnebäcken 1:1 och 1:9).

De fastigheter som bedöms vara särskilt berörda redovisas i listan nedan samt på
karta i Bilaga A, underbilaga 7.

Kärnebäcken 1:1
Kärnebäcken 1:9
Kärnebäcken 1:11
Kärnebäcken 1:12
Kärnebäcken 1:13
Gräshult 1:7
Gräshult 2:17



3 av 7

Samrådsredogörelse

Karlsborgs flygplats, Tillstånd till markavvattning

Unr 1320027196

Gräshult 3:90
Gräshult 3:91
Gräshult 14:3
Gräshult 14:3>2
Gräshult 19:1
Gräshult 5:1
Stjärnvik 1:8
Stjärnvik 1:11
Stjärnvik 2:5
Underbacken 1:35

3. Inkomna synpunkter

Samtliga inkomna yttranden redovisas i Bilaga D.

Fortifikationsverket har tagit del av alla inkomna synpunkter. De inkomna
synpunkterna beaktas vid utformningen av anläggningen och vid beskrivning av
påverkan och konsekvenser i den miljökonsekvensbeskrivning som medföljer
tillståndsansökan för verksamheten.

Genomgående för flera av de svar som inkommit är att man har dragit slutsatser
om att det finns en koppling mellan de planerade markavvattningsåtgärderna och
andra pågående ärenden som rör Karlsborgs flygplats. Det gäller såväl den nu
pågående prövningen av en utökning av flygverksamheten, som de PFAS-
förorenade områden som har identifierats nedströms flygfältet, främst inom nya
och gamla brandövningsplatsen. Nedan kommenteras några av synpunkterna för
att klargöra Fortifikationsverkets syn på detta. Övriga inkomna synpunkter
kommer att beaktas vidare i MKB-arbetet.

Det har framkommit i några yttranden att man anser att prövning av markav-
vattningen bör ingå i den prövning om utökning av flygverksamheten som just nu
genomförs efter att Försvarsmakten har inlämnat ansökan till miljöprövnings-
delegationen vid länsstyrelsen. Flera instanser har uppfattat det som att behovet
av markavattning är kopplat till den utökning av verksamheten som
Försvarsmaktens ansökan avser.
Behovet av markavvattningen är nödvändig för den befintliga flygverksamheten,
d.v.s. den är inte kopplad till Försvarsmaktens önskemål om utökad
flygverksamhet. Det huvudsakliga skälet till behovet av markavvattning är krav
kopplat till flygsäkerhet. Stråkytorna (gräsytorna runt rullbana och taxibanor) är
idag blöta och har därför för dålig bärighet, vilket bl.a. innebär att ett flygplan inte
skulle klara en avåkning utan att sjunka ner i marken. De krav på markens
bärighet som flygplatsen måste uppfylla är oberoende av antalet flygrörelser.
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Synpunkter har framförts att ansökan om markavvattning inte bör göras innan
Försvarsmaktens tillsynsmyndighet, Försvarsinspektören för hälsa och miljö
(FIHM), har förelagt om en avhjälpandeplan för de PFAS-föroreningar som har
identifierats på flygplatsen. Det har även framförts att MKB:n bör innehålla en
redovisning av konsekvenser av grävning i förorenade massor. Vidare framförs
synpunkten att möjligheten till sanering av andra påverkade områden på
flygplatsen bör undersökas, t.ex. brandövningsplatser.
Detta samråd handlar om Fortifikationsverkets planerade ansökan om dispens från
markavvattningsförbudet och tillstånd till vattenverksamhet i form av
markavvattning. För att genomföra projektet kommer Fortifikationsverket även att
lämna in en anmälan till FIHM avseende avhjälpandeåtgärd samt mindre ändring
av tillstånd. I den anmälan hanteras de olägenheter som kan uppkomma i
samband med anläggningsarbetena samt skyddsåtgärder som kan behöva vidtas i
samband med grävning i förorenad jord.

När det gäller avhjälpandeåtgärder som kan behöva vidtas inom andra delar av
flygplatsen kan dessa inte hanteras inom ramen för markavvattningsprojektet. Det
finns ett kontrollprogram för PFAS och det pågår en fortsatt utredning.
Försvarsmakten inlämnade 2017-05-16 en sammanställd redovisning till FIHM
över miljöundersökningar som utförts och utretts under 2014-2017 men avseende
på PFAS inom Karlsborgs flygplats. PFAS-frågan hanteras i fortsatt dialog med
tillsynsmyndigheten FIHM.

Det framförs i ett yttrande att i grundvattnet vid en av brandövningsplatserna har
1 191 000 ng/l av PFAS-11 konstaterats och att det är detta grundvatten som
Fortifikationsverket föreslår ska dräneras ut i Vätterns vattenskyddsområde.
Det är korrekt att halten 1 191 000 ng/l av PFAS-11 har uppmätts inom
brandövningsplatsen. Det är dock ett felaktigt påstående att det är detta vatten
som ska dräneras via markavvattningen. Markavvattningen kommer att ske på
flygfältet söder om brandövningsplatsen. Grundvattenströmningen är riktad mot
Bottensjön, dvs norrut, så brandövningsplatsen ligger nedströms de ytor som ska
avvattnas. Av samrådsunderlaget framgår att den högsta halt PFAS-11 som har
uppmätts i grundvattnet inom planerade ytor för markavvattning är 630 ng/l,
d.v.s. cirka 0,5 promille av halten vid brandövningsplatsen. En utgångspunkt för
markavvattningen är att den inte ska riskera att förvärra spridningen av PFAS från
nya brandövningsplatsen. Påverkan på grundvattennivåer och risk för spridning av
förorenat grundvatten kommer därför att utvärderas och redovisas i MKB:n.
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4. Bedömning av betydande miljöpåverkan

Utredningssamrådet ska utgöra underlag för bedömningen av om den planerade
åtgärden medför betydande miljöpåverkan. Av samrådet har framgått att det finns
en mycket stor oro bland intresseorganisationer och fastighetsägare i närområdet
angående hur förekomsten av PFAS inom flygplatsområdet redan har och ska
komma att påverka flygplatsens omgivningar, grundvatten samt Bottensjön och
Vättern. Många av de inkomna synpunkterna handlar i grunden om de mycket
höga föroreningshalter som har identifierats främst vid nya brandövningsplatsen
och i viss mån även vid den gamla brandövningsplatsen. Man uttrycker
uppfattningen, och oro för, att det är dessa föroreningar och grundvatten från
dessa som ska ledas ut via markavvattningen. Det är därför viktigt att observera
att den nu aktuella ansökan om dispens och tillstånd till markavvattning inte avser
dessa kraftigt förorenade områden, utan flygfältet som ligger uppströms dessa
områden. Markavvattningen ska ges en utformning så att den inte riskerar att öka
spridningen av PFAS med grundvatten från den nya brandövningsplatsen.

Med utgångspunkt från miljöbedömningsförordningen §§ 10-13 ges nedan en
sammanställning med bedömningar utifrån de aspekter som ska ligga till grund för
bedömning av om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Beskrivningarna av de aspekter som ska bedömas återges i vissa
fall förkortat jämfört med texten i förordningen, men det är hela betydelsen i
förordningen som avses.

11§ 1. verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper

1 omfattning och utformning Verksamheten utgör en markavattning av typen jordbruksdränering,
vilket normalt inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan.

2 bidrag till kumulativa
miljöeffekter

Vattnet från markavvattningen avrinner via Kärnebäcken mot Botten-
sjön, som har sitt utlopp i Vättern. Avrinningsområdet till Bottensjön
är 51,4 km2. De ytor som kommer att dräneras genom markavvatt-
ningen utgör ca 0,6 km2, dvs ca 1,2 % av hela avrinningsområdet.
Beräkningar redovisade i avsnitt 9.1 i samrådsunderlaget visar att
den ökade avrinningen från de markavvattnade ytorna uppgår till
som mest 33 promille av årsomsättningen i Bottensjöns mynning mot
Vättern. Beräkningar i avsnitt 9.2 i samrådsunderlaget av uttransport
av PFAS och PFOS-förorening från det markområde som avvattnas
visar att dessa ger mycket liten påverkan i Bottensjön.

3 användning av mark, jord, fysisk
miljö m.m.

Området används som flygfält och markavvattningen förändrar inte
detta.

4 avfall och restprodukter Markavvattningen ger inte upphov till avfall och restprodukter.
Anläggningsarbetena ger upphov till schaktmassor bl.a. och prövas
av FIHM enligt både kap 9 MB och 10 MB.
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5 föroreningar och störningar Markavvattningen ger i sig inte upphov till föroreningar. Lokal före-
komst av PFAS i grundvattnet inom vissa delar medför att markav-
vattningen i viss utsträckning kan minska perkolationen av PFAS-
förorening till grundvattnet och samtidigt något öka uttransporten via
det dränerade vattnet. Storleken på den ökande uttransporten är
marginell. Det är viktigt att i prövningen hålla isär det faktum att det
finns områden inom flygplatsen med mycket kraftig påverkan av
PFAS och att det inom delar av det område där markavvattning
planeras förekommer något förhöjda halter av PFAS. Halt av summa
PFAS-11 ligger överallt inom området för markavvattning lägre än
Livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten, 900 ng/l, även om
åtgärdsgränsen 90 ng/l överskrids i flera punkter.

6 sannolikhet för allvarliga olyckor Åtgärden ökar säkerheten vid start och landning.
7 risker för människors hälsa Markavattningen medför ingen risk för människors hälsa. Ingen ökad

påverkan på grund- och dricksvatten förväntas.

12§ 2. verksamhetens eller åtgärdens lokalisering
1 pågående eller tillåten

markanvändning
Området används som flygfält och markavvattningen förändrar inte
detta.

2 naturresurser i område som
antas bli påverkat

Markavvattningen påverkar inte grundvattnet eller andra
naturresurser negativt.

3 naturresursernas etc tålighet i
det område som antas bli
påverkat med särskild
uppmärksamhet på påverkan
som avser

a stort opåverkat område Markavvattningen ska inte lokaliseras inom ett stort opåverkat
område.

b-f våtmark, strand m.m, marin
miljö, bergs- el skogsområde,
betydelsefullt kulturlandskap,
tättbefolkat område

Inte aktuellt

g skyddat område enligt 7 kap MB I samrådet har det lyfts fram att Vättern är ett Natura 2000-område.

Vattnet från markavvattningen avrinner via Kärnebäcken mot Botten-
sjön, som har sitt utlopp i Vättern. Avrinningsområdet till Bottensjön
är 51,4 km2. De ytor som kommer att dräneras genom markavvatt-
ningen utgör ca 0,6 km2, dvs ca 1,2 % av hela avrinningsområdet.
Beräkningar redovisade i avsnitt 9.1 i samrådsunderlaget visar att
den ökade avrinningen från de markavvattnade ytorna uppgår till
som mest 33 promille av årsomsättningen i Bottensjöns mynning mot
Vättern. Beräkningar i avsnitt 9.2 i samrådsunderlaget av uttransport
av PFAS och PFOS-förorening från det markområde som avvattnas
visar att dessa ger mycket liten påverkan i Bottensjön.

Markavvattningen bedöms därmed inte kunna medföra någon
påverkan av betydelse vare sig hydrologiskt eller genom
föroreningspåverkan avseende aktuella fiskarter eller vattenkvaliteten
i Natura 2000-området Vättern.

h-i skyddat område enligt
kulturmiljölagen eller UNESCOS
världsarvslista

Inget sådant område påverkas.
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j ett område där
miljökvalitetsnormer inte följs
eller riskerar att inte kunna
följas

Miljökvalitetsnormen för årsmedelvärde av PFOS är 0,65 ng/l och
uppmätt halt i Bottensjön (baserat på ett tillfälle) är 3,6 ng/l.
Bottensjön utgör alltså ett område där MKN för PFOS med stor
sannolikhet inte följs.

I ett ”worst-case” scenario med ett tillkommande flöde om 88 400 m2

i genomsnitt per år från de dränerade områdena, beräknas en årlig
uttransport ske till Bottensjön från markavvattningen om ytterligare
7,7 g PFAS-11 per år och 1,5 g PFOS per år. Det motsvarar en
höjning av årsmedelhalten i hela Bottensjön om 0,028 ng/l av PFAS-
11 och 0,005 ng/l av PFOS. Enligt denna beräkning skulle alltså
markavvattningen som mest kunna påverka årsmedelhalten av PFOS
i Bottensjön med i storleksordningen mindre än 1 procent av
miljökvalitetsnormen. Den årliga uttransporten av PFAS via
Kärnebäcken till Bottensjön i dagsläget, innan markavvattningen har
genomförts, har beräknats till i storleksordningen 200-400 g av Niras
på uppdrag av Försvarsmakten. Bedömningen är att utsläppet från
markavvattningen i sig inte påverkar möjligheten att klara
miljökvalitetsnormen för Bottensjön.

13§ 3. de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper

1 storlek, utbredning, karaktär ,
intensitet och komplexitet

PFOS och andra perfluorerade ämnen utgör ett allvarligt
miljöproblem, då de är extremt svårnedbrytbara och sprids relativt
lätt i grund- och ytvatten. Markavvattningens bidrag till PFAS-
förekomsten i Bottensjön är dock så liten att den inte bedöms kunna
ge upphov till några nya effekter på miljön. Avseende påverkan på
grundvatten bedöms det inte föreligga någon risk för ökad spridning
av PFAS.

2 sannolikheten för att effekter
uppkommer m.m.

Med hänsyn till ovanstående är sannolikheten mycket låg.

3 kumulativ tillsammans med
effekter av andra verksamheter

Se ovan under Verksamhetens eller åtgärdens utmärkande
egenskaper, punkt 1. bidrag till kumulativa effekter samt under
Verksamhetens lokalisering punkt 3.j, ett område där MKN inte följs.

4 möjligheter till att begränsa
effekterna på effektivt sätt

Utredning genomförs av möjligheterna till rening av
dräneringsvattnet med avseende på PFAS. Rening bedöms tekniskt
möjlig, men en bedömning av om det är skäligt och miljömässigt
motiverat i relation till vilken effekt reningen har på utsläppen
behöver göras i MKB:n.

Sammantaget görs bedömningen att markavvattningen inte utgör betydande
miljöpåverkan.
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Karlsborgs flygplats, samrådsunderlag markavvattning

1. Inledning

Fortifikationsverket planerar att anlägga ny markdränering på flygplatsområdet
samt genomföra en restaurering av hela dräneringssystemet vid Karlsborgs
flygplats. Åtgärderna har bedömts kräva dispens från markavvattningsförbudet
samt tillstånd enligt 11 kap 13§ miljöbalken. Till en tillståndsansökan enligt
miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bifogas. Ett undantag finns
för tillstånd till markavvattning vars miljöpåverkan är utan betydelse. Eftersom
dräneringsvattnet från markavvattningen innehåller mindre mängder av
miljöstörande ämnen ur gruppen PFAS har en MKB i detta fall bedömts behövas.

Fortifikationsverket planerar att genomföra omfattande arbeten på Karlsborgs
flygplats. Förutom reparation av hela dräneringssystemet omfattar projektet
modernisering av flygplatsens ljussystem och inflygningshjälpmedel. Denna
modernisering av flygplatsen är nödvändig att genomföra för att flygplatsen ska
uppfylla kraven på elsäkerhet och flygsäkerhet.

En tillståndsprocess avseende ansökan om dispens och tillstånd till
markavvattning startades initialt 2014 med stannade upp på grund av att PFAS-
förorening upptäcktes inom flygplatsområdet, vilket beskrivs mer utförligt under
avsnitt 3. Samrådsförfarandet startade på nytt under hösten 2017. Ett inledande
samråd med Länsstyrelsen och en mindre samrådskrets hölls 2017-10-17. Efter
detta samråd har kompletterande provtagningar utförts, samrådsunderlaget har
därför reviderats och kompletterats med avseende på detta. Fortifikationsverket
väljer nu att utöka samrådskretsen, vilket beskrivs i avsnitt 12.
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2. Administrativa uppgifter

Fastighetsägare: Fortifikationsverket
Postadress: 631 89 Eskilstuna
Organisationsnummer: 202100-4607
Telefonnummer: 010-444 40 00
Ombud: Göran Wahlström
Kontaktperson: Ulf Håkansson
Telefonnummer: 010-444 41 03
Fastighetsbeteckning: Karlsborgs Flygfält 1:1>1
FORTVs dnr: 545/2012
Verksamhetsutövare: Försvarsmakten
Kommun/Län: Karlsborgs kommun/Västra Götalands län
Tillsynsmyndighet: Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM)1

Prövningsmyndighet för
dispens och tillstånd enligt
MB 11:13:

Länsstyrelsen Västra Götalands Län

3. Bakgrund

Fortifikationsverket lämnade in en ansökan om dispens från
markavvattningsförbudet samt tillstånd till markavvattning till Länsstyrelsen 2014,
men projektet avstannade på grund av upptäckt av PFAS2-förorening inom
flygplatsområdet.

Fortifikationsverket har valt att återkalla det gamla ärendet (Länsstyrelsens Dnr
531-16347-2014) och påbörjar nu tillståndsprocessen på nytt.

En anmälan av övriga delar av aktuellt projekt, åtgärder på flygplatsens
ljussystem och inflygningshjälpmedel, kommer att göras till Försvarsinspektören
för hälsa och miljö (FIHM).

4. Planerade åtgärder

Hela flygplatsen kommer att förses med ny dränering. En översiktskarta med
område för planerad markavvattning redovisas i Figur 1 och Bilaga 1.

1 Fr o m 2017-10-01 har Generalläkaren bytt namn till Försvarsinspektören för hälsa och miljö
2 PFAS – Samlingsnamn för gruppen perfluorerade ämnen (poly- och perfluorerade
alkylsubstanser). Används bl.a. i brandsläckningsskum.
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Figur 1 Översiktskarta, planerad markavvattning (se även Bilaga 1 för större bild).

Alla stråkytor kommer att förses med motsvarande jordbruksdränering (Ø ca 90
mm). Denna dränering plöjs ner på ca 90 cm djup. Återfyllnad kommer att ske
med grus upp till 15 cm under omkringliggande mark och därefter återställning
med befintligt material. Totalt kommer ca 25 km dränering att läggas. Den areal
som kommer att avvattnas/dräneras uppgår till ca 40 ha. Delar av dessa ytor ska
tidigare ha haft täckdikningssystem bestående av tegelrör Ø 75-100 mm.

Befintliga dagvattenledningar längs med rullbana och taxibanor kommer att rivas
och ersättas med ny dränering i längsgående makadamdiken (toppslitsad Ø 160
mm). Dikena kommer att fyllas med makadam upp till ca 15 cm under markytan
och därefter toppas med grus ända upp till markytan. Denna dränering har till
uppgift att samla upp ytvatten samt att fungera som fördröjningsmagasin. Totalt
kommer ca 9 km dränering att läggas i makadamdiken.

Utöver planerad markavvattning enligt ovan kommer dränering längs rullbanan att
ersättas med ny kantdränering som ska avvattna banans överbyggnad, men då
det inte handlar om markavvattning ingår denna åtgärd ej i här aktuell ansökan,
utan kommer att behandlas i anmälan till FIHM.

Alla nya dräneringsledningar kommer att anslutas till befintligt dagvattensystem
via delvis nya dräneringsledningar. Den nya dräneringen kommer inte att läggas
djupare än befintlig dränering.
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5. Omgivningsbeskrivning

5.1 Allmän beskrivning
Karlsborgs flygplats är belägen i Karlsborgs kommun, se översiktskarta Figur 2.

Figur 2 Översiktskarta, Karlsborgs flygplats (innanför röd cirkel).

5.2 Planer och fastighetsförhållanden
Området ligger inte inom detaljplanelagt område. Fortifikationsverket äger hela
fastigheten, se fastighetskarta, se Bilaga 6.

5.3 Markavvattningsföretag
Det aktuella markområdet avvattnas mot Kärnebäcken. Nedan samt i Figur 3 och
Bilaga 2 redovisas de markavvattningsföretag som finns i anslutning till aktuell
sträcka längs Kärnebäcken eller i närheten av området som ska markavvattnas

· Markavvattningsföretag, giltiga beslut: 1. Karlsborgs dikningsföretag av år
1943 (får ej utlämnas)(1116), 2. Stjärnvik med flera torrläggningsföretag
av år 1919 (0171), 3. Karlsborgs flygfält dikningsföretag av år 1937
(0859)

· Markavvattningar utan giltiga beslut: U 0037, U 0483 och U 0874.
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Figur 3 Närliggande markavvattningsföretag (se Bilaga 2 för större karta).

5.4 Mark- och grundvattenförhållanden
Marken är relativt plan. På SGU:s översiktliga jordartskarta (SGU:s kartvisare)
framgår att ytskiktet i huvudsak består av postglacial sand. Jordlagren på
flygplatsområdet består av ett 20-30 cm tjockt lager av mullhaltig jord. Därunder
varierar jordarterna inom området, alltifrån siltig torrskorpelera till grusig siltig
sand.

Problem med blöt mark förekommer inom hela flygplatsområdet på grund av täta
jordlager och då framför allt i den sydvästra delen av området.

Utredningar har visat att den huvudsakliga grundvattenströmningen från
flygplatsområdet är riktad åt nordväst mot Bottensjön, se Figur 4, (Niras 2017),
Bottensjön når sedan Vättern via en kanal. Grundvattenströmningen från en
mindre del i öster, vid den f.d. brandstationen, kan eventuellt vara riktad åt öster
direkt mot Vättern. Detta område berörs dock inte av de planerade åtgärderna för
markavvattningen.
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Figur 4 Grundvattenströmning från flygplatsområdet (Niras 2017).

Vid en mätning av grundvattennivåer i april 2015 låg grundvattennivån på ca 0,5
m under markytan på stråkytorna i västra banhalvan och sjönk till ca 1 m under
markytan i den östra banänden. Söder om banan längs med befintliga dräneringar
låg grundvattenytan på drygt 1 m under markytan.

5.5 Riksintressen
Inom flygplatsområdet förekommer följande riksintressen:

· Riksintresse för totalförsvaret, inklusive hinderfritt område,
influensområde luftrum och stoppområde för höga objekt (MB 3 kap. § 9).

· Riksintresse kulturmiljö (MB 3 kap § 6), Karlsborg-Valeberget.

I närheten av flygplatsområdet förekommer följande riksintressen:
· Riksintresse för naturvård (MB 3 kap §6); Vättern.
· Riksintresse för yrkesfisket (MB 3 kap §5); Vättern.
· Riksintresse för friluftslivet (MB 3 kap. § 6): Göta kanal.
· Riksintresse yrkesfiske (Bottensjön).

5.6 Natur- och kulturvärden samt friluftsliv
Inom och i anslutning till flygplatsområdet förekommer följande bestämmelser och
intressen:

· Området omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser där främst det
rörliga friluftslivet ska beaktas (MB 4 kap § 2).

· Lövskogsinventering, naturvärdesklass 4 (lågt naturvärde).
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· Fiskevårdsområde (Bottensjön).

Dessutom finns det fredningsområde för lax, öring, gös samt särskilt värdefulla
vatten för fiske och kulturmiljö i Vättern.

Natur- och kulturvärden framgår av kartan i Figur 5.

Figur 5 Natur- och kulturvärden i närområdet.

5.7 Vattenskyddsområden
Hela Vättern inklusive Bottensjön utgör vattenskyddsområde (Figur 5). Hela
flygplatsområdet, med undantag för Kasernområdet i norr, avvattnas till
Kärnebäcken som ligger nordväst om flygplatsen. Kärnebäcken, väster om
järnvägen, utgör en del av vattenskyddsområdet för Vättern då bäcken rinner ut i
Bottensjön som i sin tur når Vättern via en kanal. Särskilda skyddsföreskrifter
gäller för vattenskyddsområdet, bland annat avseende upplag, uppställning och
schaktningsåtgärder. Inga arbeten i projektet kommer utföras inom vattenskydds-
området.

5.8 Recipient
Planerad avvattning av markområde sker via diken på flygplatsområdet vidare
mot Kärnebäcken. Kärnebäcken mynnar sedan ut i Bottensjön som har sitt utlopp
i Vättern, se Figur 4.
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5.9 Berörda vattenförekomster3

5.9.1 Bottensjön
Bottensjön utgör en ytvattenförekomst (SE649169-142433), Figur 6.

Figur 6 Vattenförekomsten Bottensjön. (Från VISS.länsstyrelsen.se)

Ekologisk status
Den ekologiska statusen bedöms vara god. Bedömningen av näringsämnen och
försurning visar på att vattenkvaliteten är bra. Hydromorfologin (vandringshinder
och strandzonen) visar på en måttlig påverkan men den är inte så stor så att man
med säkerhet kan säga att den ekologiska statusen är påverkad. Nyare biologiska
undersökningar saknas. Ett äldre provfiske från 1995 visade på god status. Även i
den senaste beslutade statusklassningen bedömdes Bottensjön ha god ekologisk
status.

Kemisk status
Vattenförekomsten bedöms ej uppnå god kemisk status.

I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG samt 2013/39/EU) anges
gränsvärdet, det vill säga den tillåtna halten, för kvicksilver i biota till 20
mikrogram per kilogram (µg/kg). I Sverige överstiger kvicksilver idag gränsvärdet
i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Vattenförekomsten

3 Alla uppgifter i detta avsnitt är hämtade från viss.lansstyrelsen.se, 2018-01-15
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uppnår inte heller god status med avseende på polybromerade difenyletrar
(PBDE). Detta med anledning av ett nytt Europeiskt gränsvärde för PBDE i fisk
tyder på att gränsvärdet överskrids i alla ytvatten. Då kvicksilver och PBDE
bedöms överskridas i alla svenska ytvattenförekomster betecknas dessa som
överallt överskridande ämnen.

Även utan de överallt överskridande ämnena bedöms vattenförekomsten inte
uppnå god kemisk status till följd av uppmätta halter av PFOS4. Bedömningen
grundar sig på att halten 0,0036 µg/l av PFOS har uppmätts i ett vattenprov i
Bottensjön. Det är högre än gränsvärdet för årsmedelvärde (HVMFS 2013:19),
vilket är 0,00065 µg/l. I två prov av abborre har PFOS-halter uppmätts om 11
µg/kg våtvikt (vv) respektive 14 µg/kg vv, vilket överskrider gränsvärdet på 9,1
µg/kg vv.

Enligt VISS5 utgör Karlsborgs flygplats en punktkälla av PFOS till Bottensjön och
efterbehandling av mark förorenad av PFOS föreslås som en möjlig delåtgärd för
att uppnå god kemisk status.

Miljökvalitetsnormer
Kvalitetskraven är god ekologisk status samt god kemisk ytvattenstatus med
undantag för de överallt överskridande ämnena kvicksilver och PBDE.
Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen gäller också då
Bottensjön tillhör Vätterns fiskvatten (SEFI1013).

Bedömningen är att det finns en risk att Kemisk status inte uppnås till 2027 på
grund av förekomsten av PFOS.

5.9.2 Vättern
Bottensjön avrinner mot Vättern. Vättern-Storvättern är en ytvattenförekomst
(WA11665077/ SE646703-142522), Figur 7.

4 PFOS – Perfluoroktansulfonat. Tillhör ämnesgruppen PFAS.
5 viss.lansstyrelsen.se, 2018-01-15, arbetsmaterial 2017-05-18.
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Figur 7 Vattenförekomsten Storvättern. (Från VISS.länsstyrelsen.se)

Ekologisk status
Den ekologiska statusen i Vättern- Storvättern bedöms som god. Undersökningar
av fisksamhället och makrofyter6 ligger till grund för bedömningen. Fisksamhället
är inte påverkat av försurning eller övergödning.

Kemisk status
Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god status med hänsyn till de överallt
överskridande ämnena kvicksilver och PBDE.

Den kemiska statusen utan överallt överskridande ämnen är inte heller god.
Bedömningen grundar sig på mätningar av tributyltenn, TBT, i sediment, där
gränsvärde överskrids huvudsakligen i hamnområden, samt PFOS och dioxinlika
PCB:er i fisk. Uppmätta halter av PFOS har varit 21 respektive 70 µg/kg vv i
röding och 15 µg/kg vv i aborre. Samtliga halter överskrider gränsvärdet på
9,1 µg/kg vv.

Miljökvalitetsnormer
Kvalitetskraven är god ekologisk status samt god kemisk ytvattenstatus med
undantag för de överallt överskridande ämnena kvicksilver och PBDE.
För TBT finns en tidsfrist att god kemisk status ska uppnås till 2027.

6 Makrofyter är makroskopiska vattenväxter, t.ex nate.
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Bedömningen är att det finns en risk att god kemisk status inte uppnås till 2027
på grund av förekomsten av kvicksilver, PBDE, dioxiner och dioxinlika PCBer samt
PFOS.

Det bedöms även finnas risk att god ekologisk status inte uppnås 2021 på grund
av morfologiska förändringar och kontinuitetsförändringar.

5.9.3 Grundvattenförekomst Karlsborg- S. Fågelås
Flygplatsområdet i sin helhet ligger inom den nordligaste delen av
grundvattenförekomsten Karlsborg- S.Fågelås (WA22881836/ SE647199-141548),
Figur 8. Grundvattenförekomsten är ett grundvattenmagasin i sedimentär bergart.

Figur 8 Grundvattenförekomsten Karsborg- S.Fågelås (Från VISS.länsstyrelsen.se)

Statusbedömning
Enligt senaste beslutade statusklassning bedöms både kvantitativ status och
kemisk grundvattenstatus som goda. Varken kvantitativ status eller kemisk status
är undersökta. För kvantitativ status baseras bedömningen på att tillgången på
grundvatten inom regionen vanligen är god. För den kemiska statusbedömningen
anges att tillförlitligheten är låg, eftersom grundvattenförekomsten saknar
analysdata.

Inom området för grundvattenförekomsten har det inom ramen för länsstyrelsen
arbete med förorenade områden identifierats flera verksamheter som kan utgöra
punktkällor för förorening av t.ex. färg, lösningsmedel, karbidslam och krom. Vid
Karlsborgs flygplats är grundvattnet i jordlagren över den sedimentära
grundvattenförekomsten förorenat med PFAS.
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Miljökvalitetsnorm
Kvalitetskraven är god kvantitativ status samt god kemisk status.
Det bedöms att risk finns att god kemisk status inte kan uppnås 2021 på grund av
förekomst av punktkällor med förorening.

5.10 Strandskydd
För både Bottensjön och Vättern gäller strandskydd 300 m. Markavvattningen
ligger inte inom strandskyddat område.

5.11 Natura 2000

5.11.1 Skyddat område, Västra Vättern
Vättern är Natura 2000-område. Västra Vättern, som ligger i anslutning till
Karlsborg är utpekat enligt habitatdirektivet (SCI). Vättern (östra) omfattas även
av fågeldirektivet (SPA). Utpekandet som Natura 2000-område har sin grund i att
Vättern är en djup och stor klarvattensjö med unik fauna med många issjörelikter.
Den naturtyp som ska skyddas utgörs av ”ävjestrandsjöar” och speciellt utpekade
arter som ska skyddas är av nissöga och stensimpa. (Naturvårdsverket 2017,
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/).

5.11.2 Påverkan på Natura 2000
Vattnet från markavvattningen avrinner via Kärnebäcken mot Bottensjön, som har
sitt utlopp i Vättern. Avrinningsområdet till Bottensjön är 51,4 km2. De ytor som
kommer att dräneras genom markavvattningen utgör ca 0,6 km2, dvs ca 1,2 % av
hela avrinningsområdet. Beräkningar redovisade i avsnitt 9.1 visar att den ökade
avrinningen från de markavvattnade ytorna uppgår till som mest 33 promille av
årsomsättningen i Bottensjöns mynning mot Vättern. Beräkningar i avsnitt 9.2 av
uttransport av PFAS och PFOS-förorening från det markområde som avvattnas
visar att dessa ger mycket liten påverkan i Bottensjön.

Markavvattningen bedöms därmed inte kunna medföra någon påverkan av
betydelse vare sig hydrologiskt eller genom föroreningspåverkan avseende
aktuella fiskarter eller vattenkvaliteten i Natura 2000-området Vättern. Någon
prövning enligt Natura 2000-bestämmelserna är därmed inte aktuell och vidare
utredning av miljöpåverkan på Vättern av den planerade markavvattnings-
åtgärden är inte heller meningsfullt.

6. Tidigare utförda undersökningar

Niras har under åren 2014-2017 utfört undersökningar och utredningar avseende
förekomsten av perfluorerade ämnen (PFAS) vid Karlsborg: MTU avseende
perfluorerade ämnen vid brandövningsplatser, F6 Karlsborg, daterad 2014-09-19
och MTU avseende PFAS, Karlsborgs flygplats, daterad 2015-03-18 samt PFAS vid
Karlsborgs flygplats, daterad 2015-11-16, rev 2017-05-16.
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Under åren 2013-2014 har Sweco utfört provtagningar av jord, grund- och
dagvatten med avseende på förekomst av PFAS på uppdrag av Fortifikationsverket
inför förestående ombyggnader på flygplatsområdet, inklusive en undersökning på
den nyare brandövningsplatsen: Karlsborg brandövningsplats, Miljöteknisk
undersökning av mark, grundvatten och ytvatten inkl. förenklad riskbedömning.
2014-06-04.

En av Swecos protagningar genomfördes i samband med planeringen av den nu
aktuella markavvattningsåtgärden. Provtagningarna av grundvatten och mark
baserades på PM- Förslag på provtagningsplan för flygfältet, Karlsborgs flygplats,
2014-06-16. I samband med detta har Sweco även provtagit dagvattnet i flera
punkter. Resultaten har redovisats i fältnoteringar, resultattabeller och karta, som
utgör underlag för den MKB som ska upprättas för markavvattningsprojektet.

7. Föroreningssituation, PFAS (perfluorerade ämnen)

7.1 Allmänt om PFAS
Perfluorerade ämnen är en grupp av organiska ämnen, som består av en kolkedja
där varje väteatom har ersatts med en fluoratom. Den kemiska bindningen mellan
kol och fluor är en av de starkaste som finns, vilket medför att de perfluorerade
ämnena troligen inte bryts ned alls i miljön7. Ämnena har uppmärksammats under
senare år då de har påträffats i grundvatten, dricksvatten och vattendrag i halter
som innebär risker för människor och miljön. Eftersom de inte kan brytas ned,
försvinner de inte heller ur miljön.

PFOS (perfluoroktansulfonat) och PFOA (perfluoroktansyra) är två vanliga PFAS-
föreningar som ofta nämns. Det finns flera andra. Vid laboratorieanalyser tittar
man, enligt bland annat Livsmedelsverkets8 rekommendation, ofta på 11 specifika
PFAS-föreningar ”PFAS-11”, tidigare omfattade analyserna ibland 7 olika ämnen,
”PFAS-7”.

I Sverige är användning av vissa typer av brandsläckningsskum den största
direkta punktkällan till PFAS. Brandövningar sker ofta vid flygfält, särskilt vid
speciella brandövningsplatser, och PFAS är därför en vanligt förekommande
förorening vid flygplatser.

7.2 Områden vid Karlsborg med föroreningsmisstanke
Utredningar har identifierat totalt 6 områden på Karlsborgs flygfält där
brandsläckningsskum innehållande PFAS kan ha använts och undersökningar har
utförts vid dessa. Därutöver har undersökningar även utförts i anslutning till

7 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiska-
miljogifter/Perfluorerade-amnen/ (Naturvårdsverket sept 2017)
8 https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/miljogifter/pfas-poly-
och-perfluorerade-alkylsubstanser/riskhantering-pfaa-i-dricksvatten (Livsmedelsverket sept 2017)
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pumphuset där dagvatten från större delen av flygplatsområdet pumpas ut till
Kärnebäcken. De aktuella platserna listas nedan och redovisas på karta i Figur 9.

1. Nya brandövningsplatsen (Släckövningar fram till 1994, endast
handsläckare med skum 1988-1994).

2. Pumphuset där dagvatten pumpas till Kärnebäcken.
3. Gamla brandövningsplatsen (användes mestadels 1957-1977. Ingen

skumsläckning efter 1979).
4. Byggnad 148 (f.d. hangar, där övning skett genom att hangaren har fyllts

med skum, som sedan har rakats ut på marken utanför).
5. F.d. brandstationen (skum kan ha läckt från brandsläckningsfordon).
6. Nordöstra banänden. Släckövningar med PFAS-skum kan ha förekommit.
7. Sydvästra banänden. Släckövningar med PFAS-skum kan ha förekommit.

Av dessa punkter är det endast den sydvästra banänden som ligger inom området
där åtgärder för markavvattning ska vidtas. Grundvattenströmningen vid flygfältet
är huvudsakligen riktad åt nordväst, så risken för att föroreningar vid områdena
1-5 ska nå de ytor som ska markavvattnas bedöms som mycket liten (se Figur 4).

Figur 9 Områden med misstanke om PFAS-förorening: 1. Nya
brandövningsplatsen, 2. Pumphuset, 3. Gamla brandövningsplatsen, 4. Byggnad
148 , 5. F.d. brandstationen, 6. Nordöstra banänden, 7. Sydvästra banänden,
ligger utanför bilden. (Ur Niras rapport, rev 2017-05).

De utförda undersökningarna har visat att PFAS förekommer i höga halter i
grundvattnet inom framför allt den gamla och den nya brandövningsplatsen. Hög
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halt (över Livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten, 900 ng/l) har även
påträffats i sydvästra banänden. Halter över Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för
dricksvatten (90 ng/l), men under gränsvärdet, har påträffats vid byggnad 148
samt vid f.d. brandstationen samt vid några punkter längs med banan (se avsnitt
7.3). Förekomst av PFAS fast i lägre halt, har konstaterats vid den nordöstra
banänden.

Dagvatten, både från den nya och den äldre brandövningsplatsen, samt från
flygplatsområdet samlas upp via dagvattensystemet och leds via Kärnebäcken ut
mot Bottensjön. Ytvatten i Kärnebäcken har visat sig innehålla relativt höga halter
av PFAS, vilka sannolikt har sitt ursprung i flygplatsområdet. Sedimentprover från
Kärnebäcken har också visat sig innehålla PFAS. Den årliga uttransporten av PFAS
via Kärnebäcken till Bottensjön har beräknats till i storleksordningen 200-400 g
(Niras 2017).

I dagvattnet har högst PFOS-halter uppmätts i anslutning till den gamla och den
nya brandövningsplatsen. Enligt (Niras 2017) indikerar fördelningen av olika PFAS
i proverna från dagvatten nära brandövningsplatsen och nedströms, i
Kärnebäcken, att källan till PFAS detekterade i Kärnebäcken har sitt ursprung i
flygplatsområdet och sannolikt till stor del från den nya brandövningsplatsen.
Övriga ytvattenprover tagna runt flygplatsområdet visar att PFAS sprids via
ytvatten från flygplatsen, men inte i någon betydande omfattning. I provpunkt
nära den sydvästra banänden har cirka 200 ng/l av PFAS-11 uppmätts av Niras.
Sweco har i ungefär samma läge uppmätt 200 ng/l av PFOS och 45 ng/l av PFOA,
vilket indikerar att det finns ytterligare en källa för PFAS, utöver
brandövningsplatserna, i denna del av flottiljområdet.

Marken vid den nya brandövningsplatsen innehåller mycket höga halter av PFOS
överskridande SGI:s preliminära riktvärde för mindre känslig markanvändning
(MKM) (Niras 2017).

7.3 Områden som berörs av markavvattningen
Sweco har genomfört provtagningar av grund- och dagvatten samt jord inom det
område som kommer att beröras av markavvattningen. Resultaten av dessa
redovisas på ritningar i Bilaga 3.

Vid den sydvästra banänden påträffades grundvatten med halt över 900 ng/l i en
punkt. Utöver detta har halter mellan 90 och 450 ng/l påträffats i 4
grundvattenpunkter i sydvästra banänden och spritt längs med hela banan. Inom
området finns även 4 grundvattenrör där inga halter har detekterats (<10 ng/l).
Niras har installerat och provtagit två grundvattenrör i nära anslutning till den
planerade markavvattningen, det ena vid den nordöstra banänden och det andra
rakt söder om den nya brandövningsplatsen. I båda rören har PFAS detekterats,
men i halt under 90 ng/l.
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I dagvattnet har, som redovisats i föregående avsnitt, PFOS-halt av omkring
200 ng/l uppmätts vid den sydvästra banänden. I övrigt uppgår uppmätta
dagvattenhalter inom det område som berörs av markavvattningen till < 90 ng/l.

Jordprov uttogs i 21 punkter inom området som kommer beröras av
markavvattning, och analyserades med avseende på 15 st olika PFAS. I en av
punkterna påträffades en halt av PFOS på 0,015 mg/kg TS, vilket är högre än det
preliminära riktvärdet9 för känslig markanvändning (KM) 0,003 mg/kg TS, men
lägre än det preliminära riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM),
vilket är 0,020 mg/kg TS. Inga andra PFAS detekterades.

8. Inom projektet utförda mark- och vattenundersökningar

8.1 Installation av grundvattenrör samt jordprovtagning
I september 2017 installerades 19 grundvattenrör inom det område som planeras
för markavvattning. Punkterna utplacerades för att komplettera grundvattenrören
från tidigare undersökningar. Där förorenat grundvatten påträffats tidigare
placeras grundvattenrören något tätare. Rören installerades, till skillnad mot
normalt förfarande vid undersökning av grundvatten, utan tätning mot markytan,
för att inte endast fånga grundvatten utan även dräneringsvatten från markytan,
vilket kommer att vara fallet vid markavvattningen.

Provtagning av grundvatten gjordes i september i samtliga dessa rör, med
undantag för de rör som var torra, samt i några utvalda rör, som installerats vid
tidigare undersökningar av Niras och Sweco. Några av de äldre rören gick dock
inte att återfinna. Analyserna omfattade PFAS samt för 7 av rören även metaller. I
december gjordes ytterligare en provtagningsomgång i totalt 7 grundvattenrör,
främst där högre halter tidigare påträffats. I december installerades även s.k.
divers, för kontinuerlig registrering av grundvattenytan, i tre av rören inom den
sydvästra delen av området. Dessa kommer att ge underlag för bedömning av
grund- och markvattnets nivåvariationer över tid.

I samband med installationen av grundvattenrör uttogs jordprover med skruvborr
i dessa punkter för att ge underlag för kommande masshantering. Kompletterande
jordprovtagningar kan bli aktuella i anslutning till punkter där schaktningar ska
utföras i andra delar av projektet, vilket kommer att behandlas i anmälan till FIHM
enligt 9 kap MB.

8.2 Provtagning i dagvattenbrunnar
I december togs vattenprov ut i 9 brunnar i dagvattensystemet och analyserades
med avseende på PFAS för att ge en bild av befintliga förhållanden.

9 Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten. SGI publikation
21. SGI 2015.
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8.3 Analysresultat och bedömning av föroreningssituationen
Analysresultaten redovisas utförligt i tabeller och på kartor i Bilaga 4.

8.3.1 Grund- och markvatten
Analysresultaten avseende metaller i grund- och markvattnet visar på mycket låga
upp till måttliga halter enligt SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten10.
Nivåerna bedöms inte föranleda risk för miljöpåverkan på recipienten vid
markavvattning.

Halterna av PFAS-föreningar uppvisar samma mönster som vid tidigare
undersökningar. Högst halter återfinns vid den sydvästra banänden, där halten
summa PFAS-11 i Sweco 1421 låg på 630 ng/l i september. I övrigt låg halterna
av summa PFAS-11 på mellan 190 och 310 ng/l längs den sydvästra banänden. I
Figur 10 redovisas halterna av summa PFAS-11 och PFOS vid provtagningen i
september. PFOS-halterna ligger generellt betydligt lägre. Endast i punkten R1703
vid provtagningen i september 2017 uppmättes en halt > 90 ng/l, vilket
motsvarar 2 gånger SGI:s preliminära riktvärde för PFOS i grundvatten9. Den
uppmätta halten var 231 ng/l. Vid provtagningen i december var halterna i de
grundvattenrör som provtogs i samma storleksordning eller lägre än i september
(se Tabell 1 samt provtagningsrapport i Bilaga 4).

10 SGU rapport 2013:01



18 av 27

Samrådsunderlag

Karlsborgs flygplats, Tillstånd till markavvattning

Unr 1320027196

Figur 10 Halter (ng/l) av PFAS i mark- och grundvatten vid provtagning i
september 2017. Blå <45, grön 45-90, gul 90-450, orange 450-900. Svart=torrt
rör. Överst: PFAS-11, Underst: PFOS (se även Bilaga 4 för större bilder).

En sammanställning av uppmätta halter har gjorts i Tabell 1 och medel, median
respektive max-halter har beräknats för tre olika delområden med olika
föroreningsgrad. Mörkrosa område motsvarar SV banänden t.o.m. R 1703.
Ljusrosa utgörs av mellandelen upp till R 1707 och vitt är resterande del, där
halterna är genomgående låga (se även Figur 12).
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Tabell 1 Uppmätta PFAS-halter i mark- och grundvatten 2017. Gult överskrider
SGI:s riktvärde för PFOS. Ljusblått överskrider SLV:s åtgärdsgräns för
dricksvatten, PFAS summa 11.

Provtagningsdatum PFOS PFAS, summa 11

µg/l µg/l
SGI 0,045
SLV 0,090

SWE1421 2017-12-20 <0,0100 0,49
SWE 1441 2017-10-03 <0,0100 0,21
R 1719 2017-10-03 <0,0100 0,19
R 1701 2017-10-03 0,0757 0,2
R 1701 2017-12-19 0,0645 0,19
R 1702 2017-10-03 0,0214 0,29
R 1702 2017-12-19 0,00754 0,073
SWE1421 2017-10-04 <0,0100 0,63
R 1703 2017-10-03 0,231 0,31
R 1703 2017-12-19 0,0685 0,11

medel 0,051 0,269
median 0,016 0,205

max 0,231 0,630
R 1704 2017-10-03 0,0126 0,062
R 1704 2017-12-19 0,00401 0,01
R 1706 2017-10-03 0,0019 0,0064
R 1707 2017-10-03 0,00037 0,0044
NIRAS GV 2 2017-10-03 0,0369 0,081
NIRAS GV 2 2017-12-20 0,0388 0,088

medel 0,016 0,042
median 0,008 0,036

max 0,039 0,088
R 1708 2017-10-03 <0,00030 ej det
R1709 2017-10-02 <0,00030 0,0399
R 1710 2017-10-03 0,00105 0,0052
R 1711 2017-10-03 <0,00030 ej det
R 1713 2017-10-03 0,00061 0,0033
R1714 2017-10-04 <0,00120 ej det
R1715 2017-10-04 <0,00120 ej det
R 1716 2017-10-03 0,00044 0,00078
R 1717 2017-10-03 0,0144 0,028
R 1717 2017-12-19 0,0326 0,077

medel 0,005 0,026
median 0,001 0,017

max 0,033 0,077
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8.3.2 Jord
Endast i ett prov, från punkten R1717, påträffades PFAS i halt över
detektionsgräns, dock långt under SGI:s rekommenderade riktvärde för jord med
känslig markanvändning11. De påträffade ämnena var PFOS samt PFHxS. Inga
halter påträffades av metaller eller PAH:er över Naturvårdsverkets generella
riktvärden för känslig markanvändning12.

8.3.3 Dagvatten
I dagvattenbrunnarna har det hittats generellt högre PFOS-halter än i
grundvattenproverna (Figur 11). Vid sydvästra banänden uppmättes runt 450 ng/l
av PFOS i två av brunnarna, vilket var ungefär två gånger så mycket som vid
tidigare provtagningar. I brunnen med högst PFOS-halt uppmättes totalhalten av
PFAS-11 till 1000 ng/l.

Variationer i halterna i dagvattensystemet kan antas bero på flödesvariationer i
stor utsträckning. Provtagningen föregicks av en relativt nederbördsfattig period
och marken var delvis frusen. Flödena i dagvattensystemet bedöms ha varit
förhållandevis små vid tillfället.

Det faktum att högre halter uppmätts i dagvattnet än i grundvattnet kan antas
bero på att släckning med PFAS-medel sannolikt utförts i anslutning till hårdgjorda
ytor vid SV banänden och avrinnande släckmedel därför ansamlats i ledningar och
ledningsgravar i dagvattensystemet.

11 Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten. SGI publikation
21. SGI 2015.
12 Naturvårdsverket, Generella riktvärden för förorenad mark, juni, 2016
(http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Riktvarden-
for-fororenad-mark/Berakningsverktyg-och-nya-riktvarden/)
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Figur 11 Halter (ng/l) av PFAS i dagvattenbrunnar vid provtagning i december
2017. Blå <45, grön 45-90, gul 90-450, orange 450-900. Svart=torrt rör.
Överst: PFAS-11, Underst: PFOS (se även Bilaga 4 för större bilder).
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9. Omfattning av miljöpåverkan

Potentiellt bedöms de viktigaste effekterna av markavvattningen vara eventuell
påverkan på flöden i Kärnebäcken samt potentiell risk för spridning av PFAS-
förorening. Dessa effekter kan tänkas påverka olika miljöaspekter och leda till
olika miljökonsekvenser.

9.1 Flöden
När det gäller flödesförändringar har beräkningar gjorts, som visar att eftersom
befintliga diken ges en ny utformning, så får de en magasinerande och
flödesutjämnande effekt. Därför bedöms markavvattningen inte medföra ökade
flöden nedströms. Huvuddelen av avvattningen passerar också befintliga
pumpstationer, vilket också medför begränsning av de maximala flödena.
Markavvattningens syfte är att avleda vatten från stråkytorna så att de blir torrare
och därigenom får en ökad bärighet om ett plan skulle kana av banan. Det innebär
att en större andel av årsnederbörden än tidigare inom de avvattnade områdena
avleds via dräneringar istället för att infiltrera och bilda grundvatten. Det totala
årsflödet ut från området via Kärnebäcken till Bottensjön kommer därmed att öka,
även om ökningen utjämnas för att undvika kraftiga flödesvariationer.

En översiktlig beräkning av genomsnittligt årsflöde från markavvattningsytorna
har utförts baserat på följande förutsättningar:

Medelårsnederbörd: 600-700 mm
Medelårsavdunstning: 400-500 mm
Andel av nettonederbörden som avrinner via dräneringarna: 20-50 %
Area för planerad markavvattning: 59 ha

Beräkningen ger en årsavrinning till dräneringssystemet från de avvattnade ytorna
på mellan 11 800 och 88 400 m3 beroende på om man väljer de högsta eller
lägsta värdena för nettonederbörd och andel avrinning. Avrinningen från det
markavattnade området motsvarar då mellan 4 och 13 promille av
årsomsättningen i Bottensjön, vilken uppgår till 271 miljoner m3.13

De ytor som ingår i beräkningen framgår av Figur 12.

13 SMHI:s vattenwebb, Modellinformation för utloppet av Bottensjön, AROID: 649309-142252.
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Figur 12 Färgade områden utgör ytor för planerad markavvattning, totalt 59 ha.

9.2 PFAS och PFOS
Potentiell uttransport till Bottensjön av PFAS och PFOS, med det vatten som
kommer att avledas via markavvattningen, har beräknats för delområden med
olika föroreningsgrad och med utgångspunkt från beräkningar av medelårsflöden
(se avsnitt 9.1) och medelkoncentrationer av PFAS-11 och PFOS inom respektive
delområde. Medelhalten i grund-/markvattnet av PFOS och PFAS-11 är för
samtliga delområden högre än medianhalten, vilket är en indikation på att
antagen medelhalt, som används vid beräkningen, är högre än den verkliga
medelhalten för avrinningen från området, då enstaka punkter med hög halt får
en stor vikt i förhållande till den yta de representerar. Beräkningen redovisas i sin
helhet i Bilaga 5.

I ett ”worst-case” scenario med ett tillkommande flöde om 88 400 m2 i genomsnitt
per år från de dränerade områdena, beräknas en årlig uttransport ske till
Bottensjön från markavvattningen om 7,7 g PFAS-11 per år och 1,5 g PFOS per
år. Det motsvarar en höjning av årsmedelhalten i hela Bottensjön om 0,028 ng/l
av PFAS-11 och 0,005 ng/l av PFOS. Miljökvalitetsnormen för PFOS är 0,65 ng/l
och uppmätt halt i Bottensjön (baserat på ett tillfälle) är 3,6 ng/l. Enligt denna
beräkning skulle alltså markavvattningen som mest kunna påverka
årsmedelhalten av PFOS i Bottensjön med i storleksordningen mindre än 1 procent
av miljökvalitetsnormen. Bedömningen är att utsläppet från markavvattningen i
sig inte påverkar möjligheten att klara miljökvalitetsnormen för Bottensjön.
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Markavvattningen kommer inte i någon utsträckning att beröra brandövnings-
platserna, där flygplatsområdets högsta halter av PFAS har hittats i mark och
grundvatten. Den årliga uttransporten av PFAS via Kärnebäcken till Bottensjön har
beräknats till i storleksordningen 200-400 g (Niras 2017). Markavvattningen skulle
teoretiskt kunna ge ett tillskott motsvarande knappt 2-4 % av den mängden.
Åtgärden bedöms därför komma att påverka den totala uttransporten av PFAS
från området till recipienten i mycket liten grad.

PFAS-föroreningar utgör ett hot mot miljön inte bara genom sin skadlighet, utan
också då de utgör extremt svårnedbrytbara föreningar. Även om ett utsläpp ger
ett mycket litet tillskott som halt och därmed inte i sig innebär ett direkt hot mot
omgivningen, kommer föroreningen att finnas kvar i naturen under all överskådlig
tid. Därför är det relevant att bedöma om man med rimliga insatser kan begränsa
även små utsläpp. En utredning pågår därför avseende teknisk genomförbarhet
och kostnader för att rena markavvattningsvattnet från den mer förorenade
sydvästra banänden, som står för 73 % av det beräknade utsläppet ovan
(mörkrosa yta i Figur 12). Utredningen ska syfta till att ge ett underlag för att
bedöma om det är ekonomisk rimligt, tekniskt möjligt och miljömässigt motiverat
att rena den mängd av PFAS som skulle på så sätt skulle kunna avlägsnas.

10. Miljöaspekter

De miljöaspekter som kommer att beaktas i den kommande miljökonsekvens-
beskrivningen (MKB) är redovisade i Tabell 2 nedan.
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Tabell 2 Beskrivning av vilka miljöaspekter som kommer att hanteras i MKB:n
samt motivering till detta.
Miljöaspekt Hanteras

i MKB:n
Kommentar

Befintliga
verksamheter/vattenföretag

Ja Markavvattningens eventuella påverkan på befintliga
verksamheter och markavvattningsföretag kommer att
belysas där så är relevant.

Mark och grundvatten Ja Påverkan på mark och grundvatten kommer att utredas och
beskrivas.

Ytvatten Ja Påverkan på ytvattenrecipienter och vattenförekomster
avseende föroreningar och flöden kommer att utredas och
beskrivas.

Naturmiljö Ja Eventuell påverkan på Kärnebäcken och Bottensjön kommer
att beaktas.

Landskapsbild Nej Markavvattningen innebär att jordbruksdränering anläggs på
stråkytor, dvs gräsytor i direkt anslutning till flygplatsens
start- och landningsbana. Ingen förändring sker av
landskapsbilden.

Friluftsliv Nej Området som ska avvattnas ligger inom air-side, dvs är
inhängnat och endast särskilt utbildad personal har tillträde
till området (dvs inte allmänheten).

Människors hälsa Ja Eventuell påverkan på människors hälsa på grund av
föroreningsspridning till dricksvattenskyddsområden kommer
att beaktas.

Riksintressen Ja Flygplatsområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret,
inklusive hinderfritt område, influensområde luftrum och
stoppområde för höga objekt. Markavvattningen omfattar
dränering vilket inte påverkar hinderfritt område,
influensområde luftrum eller höga objekt. Åtgärden med
markavvattning är viktig för riksintresset för totalförsvaret då
flygsäkerheten och därmed också möjligheten att flyga på
önskvärt sätt inte kan upprätthållas om inte ytorna dräneras.
Flygplatsområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljö,
Karlsborg-Valeberget. Markavvattningen anläggs inte i denna
del av flygplatsområdet och detta riksintresse kommer inte
att påverkas. Bottensjön är riksintresse för yrkesfisket.
Eventuell påverkan på yrkesfisket kommer att beaktas.

Miljömål Ja Eventuell påverkan på relevanta miljömål kommer att
utredas och beskrivas.

Miljökvalitetsnormer (MKN) Ja Påverkan på MKN för vatten kommer att utredas och
beskrivas. En bedömning görs om det finns risk för påverkan
på MKN. MKN för luftföroreningar, buller och andra aspekter
kommer inte vidare att redovisas.

Kulturmiljö Nej Inga kända fornlämningar berörs.
Klimatpåverkan Nej Verksamheten bedöms inte medföra någon ökning av

växthusgaser av betydelse, därför kommer inte
klimatpåverkan att hanteras i MKB.
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11. Förslag på innehåll i miljökonsekvensbeskrivningen

En ansökan om tillstånd till markavvattning kräver inte en MKB om miljöpåverkan
av markavvattningen är obetydlig. Då PFAS har uppmätts inom projektområdet
har i samråd med Länsstyrelsen gjorts bedömningen att miljöpåverkan inte
uppenbart är obetydlig och att en MKB ska upprättas. MKB:n föreslås ha ett
innehåll som framgår av Tabell 3.

Tabell 3 Förslag på innehåll i MKB:n.
Kapitel Beskrivning
Icke-teknisk sammanfattning
Inledning Bakgrund, administrativa uppgifter,

tillståndsansökan och samråd beskrivs.
Avgränsningar Avgränsning av tid, rum och sak. Även

metod för bedömning av påverkan.
Omgivningsförhållanden Värden i omgivande miljö beskrivs.

Planförhållanden och riksintressen
redovisas.

Verksamhetsbeskrivning Planerade åtgärder för markavvattning
beskrivs.

Alternativ Nollalternativet beskrivs.
Miljökonsekvenser Beskrivning av påverkan och

konsekvenser för mark och
grundvatten, ytvatten, naturmiljö och
människors hälsa.

Miljökvalitetsmål och
miljökvalitetsnormer

Relevanta miljökvalitetsmål och
miljökvalitetsnormer redovisas samt
hur verksamheten förhåller sig till
dessa.

Källförteckning

12. Samrådsförfarande

Samrådet utgör ett undersökningssamråd enligt 6 kap MB.
Undersökningssamrådet genomförs så att det också uppfyller kraven på
avgränsningssamråd. Sökandens bedömning är dock att markavvattningen ej
utgör betydande miljöpåverkan (BMP).

Efter att samrådet är genomfört kommer en samrådsredogörelse att skickas in till
Länsstyrelsen för beslut om BMP eller ej.
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Sökanden kommer samråda med följande parter:

· Länsstyrelsen
· Försvarsinspektören för hälsa och miljö (tillsynsmyndighet)
· Karlsborgs kommun
· Miljösamverkan östra Skaraborg
· Försvarsmakten
· Naturvårdsverket
· Havs- och vattenmyndigheten
· Vätternvårdsförbundet,
· Naturskyddsföreningen Kansli Väst
· BoFo, Bottensjöns fiskevårdsförening
· Särskilt berörda, se avsnitt12.1.

Sökanden kommer också att annonsera i lokalpressen.

12.1 Särskilt berörda
De fastighetsägareägare som har bedömts vara särskilt berörda av aktuellt
markavvattningsprojekt är de som gränsar till aktuella diken inom
flygplatsområdet eller Kärnebäcken samt ytterligare några fastigheter som inte
gränsar direkt men ligger nära. Till särskilt berörda bedöms också de
fastighetsägare som har äganderätten till vattenområdet i Bottensjön vid
Kärnebäckens mynning (Kärnebäcken 1:1 och 1:9).

De fastigheter som bedöms vara särskilt berörda redovisas i listan nedan samt på
karta i Bilaga 7.

Kärnebäcken 1:1
Kärnebäcken 1:9
Kärnebäcken 1:11
Kärnebäcken 1:12
Kärnebäcken 1:13
Gräshult 1:7
Gräshult 2:17
Gräshult 3:90
Gräshult 3:91
Gräshult 14:3
Gräshult 14:3>2
Gräshult 19:1
Gräshult 5:1
Stjärnvik 1:8
Stjärnvik 1:11
Stjärnvik 2:5
Underbacken 1:35
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Samråd enligt miljöbalken inför ansökan om tillstånd för
markavvattning vid Karlsborgs flygplats

Fortifikationsverket	planerar	att	anlägga	ny	markdränering	på	flygplatsområdet	samt	
genomföra	en	restaurering	av	hela	dräneringssystemet	vid	Karlsborgs	flygplats.	Åtgärderna	
har	bedömts	kräva	dispens	från	markavvattningsförbudet	samt	tillstånd	enligt	11	kap	13	§	
miljöbalken.	En	beskrivning	av	de	planerade	åtgärderna	och	dess	förmodade	miljöpåverkan	
finns	sammanfattat	i	samrådsunderlag	som	bifogas	detta	brev.	
	
Vid	F7	Insatsbas	Karlsborg	bedrivs	militär	flyg-	och	övningsverksamhet	för	Försvarsmaktens	
behov.		
	
Ni	ges	härmed	möjlighet	att	lämna	synpunkter	på	den	planerade	markavvattningens	
miljöpåverkan	samt	på	vad	som	särskilt	bör	beaktas	i	den	miljökonsekvensbeskrivning	som	
ska	bifogas	ansökan	om	tillstånd.	Synpunkter	lämnas	skriftligen	via	brev	eller	e-post	
senast	den	7	maj	2018,	se	kontaktuppgifter	nedan.		
	
Med	vänlig	hälsning,	

	
Ulf	Håkansson,	enhetschef	
Fortifikationsverket	
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Sändlista
	
	

	 	 	

	
	

	 	

	

	

Adress
Fortifikationsverket
S-631 89 ESKILSTUNA

Tel växel
010-44 44 000

E-post
fortv@fortifikationsverket.se

Hemsida
fortifikationsverket.se

Organisationsnummer
202100-4607

	

Inbjudan att lämna synpunkter inför tillståndsansökan för
markavvattning vid Karlsborgs flygplats

Fortifikationsverket	planerar	att	anlägga	ny	markdränering	på	flygplatsområdet	och	att	
genomföra	en	restaurering	av	hela	dräneringssystemet	vid	Karlsborgs	flygplats.	Åtgärderna	
har	bedömts	kräva	dispens	från	markavvattningsförbudet	och	tillstånd	enligt	11	kap	13	§	
miljöbalken.	Fortifikationsverket	genomför	därför	ett	samråd	enligt	miljöbalken.	En	
beskrivning	av	vilka	åtgärder	som	planeras	och	vilken	miljöpåverkan	de	kan	leda	till	finns	
sammanfattat	i	det	bifogade	samrådsunderlaget.	
	
Vid	F7	Karlsborgs	flygplats	bedrivs	militär	flyg-	och	övningsverksamhet	för	Försvarsmaktens	
behov.		

	
Som	närboende	har	ni	möjlighet	att	lämna	synpunkter	på	vilken	miljöpåverkan	den	planerade	
markavvattningen	kan	leda	till	och	även	om	ni	tycker	att	det	finns	något	annat	som	särskilt	bör	
tas	med	i	den	miljökonsekvensbeskrivning	som	ska	bifogas	ansökan	om	tillstånd.		
	
Synpunkter	lämnas	skriftligen	via	brev	eller	e-post	senast	den	7	maj	2018,	se	
kontaktuppgifter	nedan.		
	
Med	vänlig	hälsning,	

	
Ulf	Håkansson,	enhetschef	
Fortifikationsverket	
	

PRWSSE
Typewriter
Bilaga C till samrådsredogörelse
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Fortifikationsverket
S-631 89
ESKILSTUNA

Tel växel
010-44 44 000

E-post
fortv@fortifikationsverket.se

Hemsida
fortifikationsverket.se

Organisationsnummer
202100-4607

	

Kontaktperson	för	synpunkter	eller	frågor:	
	
Ramböll	Sverige	AB	
Att:	Anna	Thelin	
Box	5343	
402	27	Göteborg	
telefon	010-615	34	73	
	
anna.thelin@ramboll.se	
Vid	mail	ange	”Samråd	Karlsborg”	i	rubriken	
	
Bilaga:	
Samrådsunderlag,	daterat	2018-04-11	
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Sändlista	

Länsstyrelsen	i	Västra	Götaland	
Försvarsinspektören	för	hälsa	och	miljö	
Karlsborgs	kommun	
Miljösamverkan	östra	Skaraborg	
Försvarsmakten	
Naturvårdsverket	
Havs-	och	vattenmyndigheten	
Vätternvårdsförbundet	
Naturskyddsföreningen,	regionkansli	väst	
BoFo,	Bottensjöns	fiskevårdsförening	
Kärnebäcken	1:1	
Kärnebäcken	1:9	
Kärnebäcken	1:11	
Kärnebäcken	1:12	
Kärnebäcken	1:13	
Gräshult	1:7	
Gräshult	2:17	
Gräshult	3:90	
Gräshult	3:91	
Gräshult	14:3	
Gräshult	14:3>2	
Gräshult	19:1	
Gräshult	5:1	
Stjärnvik	1:8	
Stjärnvik	1:11	
Stjärnvik	2:5	
Underbacken	1:35	

	





Bilaga D till samrådsredogörelse Karlsborg, MKB markavvattning
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Inkomna synpunkter under samrådet

Myndigheter och organisationer:
Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM)
Försvarsmakten
Havs-och vattenmyndigheten
Karlsborgs kommun
Miljösamverkan östra Skaraborg
Vätternvårdsförbundet
Naturskyddsföreningen, regionkansli väst
BoFo, Bottensjöns fiskevårdsförening
Trafikverket
LRF
Aktion Rädda Vättern

Fastighetsägare till:
Kärnebäcken 1:1
Stjernviks Gård 1:11
Kärnebäcken 1:13
Kärnebäcken 1:11, Gräshult 14:3 och Karlsborg Södra skolan 8 (gemensamt yttrande)
Ripanäs 1:22





1

Anna Thelin

Från: Molin, Tina <tina.molin@mil.se>
Skickat: den 4 maj 2018 11:03
Till: Anna Thelin
Ämne: [ES] Samråd Karlsborg

Uppföljningsflagga: Item has been registered in Chaos Desktop
Flagga: Slutfört

Kategorier: Chaos desktop

Hej Anna,

Försvarsinspektören för hälsa och miljö har i dagsläget inga synpunkter i ärendet.

Vänliga hälsningar,

Tina

Tina Molin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

FÖRSVARSINSPEKTÖREN FÖR HÄLSA OCH MILJÖ
107 85 STOCKHOLM
Besöksadress: Tegeluddsvägen 100

Telefon: 08-562 816 28
E-post: tina.molin@mil.se
www.forsvarsmakten.se

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför rubriken på e-postmeddelandet.
Detta står för att avsändaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar
den information som man skickar via e-post och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig
person.
Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the letters ES in front of the
headline of the message. These letters indicate that the sender of the message has assessed that the message
does not contain classified information.
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(AAR)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Försvarsmakten 

107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 

www.forsvarsmakten.se 

 

         

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Ramböll Sverige AB, 

Anna Thelin 

2018-04-11          

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD INFRA, Anton Arnesson,        

08-788 83 39, anton.arnesson@mil.se 

                  

Yttrande avseende samråd enligt miljöbalken beträffande 

markavvattning vid Karlsborgs flygplats, Karlsborgs 

kommun, Västra Götalands län 
         

          

         

Försvarsmakten framför följande i rubricerat ärende. 

Karlsborgs övningsflygplats utgör riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § 

miljöbalken. Värdet av flygplatsen består i av möjligheterna att fortsatt nyttja en av få 

kvarvarande militära övningsflygplatser. Flygplatsen är numera en övningsflygplats i det 

nationella systemet av militära flygplatser i landet, vilken därmed utgör en väsentlig resurs för 

flygstridskrafternas totala verksamhet. Samtliga militära flygplatser utgör även 

reservflygplatser vid pågående flygtjänst i händelse av otjänlig väderlek vid återgång till 

ordinarie flygplats för flygande enheter, eller vid nödsituationer. Försvarsmakten bedömer att 

det saknas såväl ekonomiska förutsättningar som andra motiv för att överväga nyetablering av 

militära flygplatser. Behovet av skydd för riksintresset är därför mycket högt prioriterat.  

 

Försvarsmakten meddelar att det är av största vikt att planerade åtgärder enligt inkommen 

remiss genomförs för att därigenom bibehålla värdet av riksintresset Karlsborgs 

övningsflygplats. 

 

 

Bramer, Camilla 

Delprocessledare Fysisk planering, Produktionsledningens Infrastrukturavdelning 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
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Sändlista 

Ramböll Sverige AB 

genom Anna Thelin  Anna.Thelin@ramboll.se 

 

För kännedom 

HKV PROD FLYG 

FMTIS 

LedR StödE MPE 

 











   DELEGATIONSBESLUT 1 

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress 
Miljösamverkan östra Skaraborg 
541 83 Skövde  

Hertig Johans torg 2 
541 30 Skövde 

0500-49 36 30 info@miljoskaraborg.se 
 Webbplats 
 www.miljoskaraborg.se 

 

 Datum Diarienummer 

 2018-05-04 2018-003062 
 Delegationsnummer Er beteckning 

 DB 2018-635 Samråd Karlsborg 

Handläggare   
Manne Johansson 
0500-49 81 73 
manne.johansson@miljoskaraborg.se 
 

Fortifikationsverket 
631 89 Eskilstuna 

  
 
 

Remiss om samråd inför ansökan om tillstånd för 
markavvattning vid Karlsborgs flygplats, K, Karlsbo rgs 
Flygfält 1:1 

Fastighetsbeteckning: Karlsborgs Flygfält 1:1, Karlsborgs kommun 
Anläggningens namn: Karlsborgs Flygplats 
Besöksadress:  
Verksamhetsutövare: Fortifikationsverket 
 
Samråd inför miljökonsekvensbeskrivningen 
Miljönämnden östra Skaraborg meddelar följande synpunkter. 
 
Miljönämnden ser positivt på att miljökonsekvensbeskrivningen inkl. 
ansökan kommer att innehålla en redovisning av vilka möjligheter till rening 
av PFAS som kan finnas, speciellt för det dagvatten som uppstår i den 
sydvästra banänden. 
 
Sökanden bör här följa forskningsprojektet ”StopPFAS” som bedrivs i 
samarbete mellan SGU och Uppsala universitet. Projektet går ut på att ta 
fram metoder för Insitu-rening av PFAS. 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen inkl. ansökan bör också innehålla en 
rimlighetsbedömning enl. 2 kap miljöbalken av ett sådant reningsförfarande 
samt en bedömning av miljönyttan att behandla det uppkomna dagvattnet 
från den sydvästra banänden separat. 
 
Dikningsföretaget bör underkastas ett kontrollprogram som bl. a. innehåller 
kontroll av förändringen av PFAS-förekomsten i det dagvatten som avleds, 
speciellt i banans sydvästra ände där de högsta halterna av PFAS har 
detekterats. När tillstånd för hela verksamheten föreligger, är det lämpligt 
att denna kontroll införs i hela verksamhetens kontrollprogram. 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen inkl. ansökan bör även innehålla en 
redovisning av de konsekvenser som kan bli följden av att man gräver i de 
massor som kan innehålla föroreningar och den risk för spridning av 
föroreningar som det kan innebära. 
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Det är dock olyckligt att sökanden väljer att ansöka om dispens enligt 
miljöbalken kap. 11 §3 separat, utanför den tillståndsprövning av hela 
flygverksamheten som nu pågår. Ifall dispensansökan skulle integreras i 
huvudansökan så skulle de ge en bättre överblick över miljöpåverkan från 
hela verksamheten. Miljönämnden antar att saken beror på att sökanden 
bedömer det som angeläget att dikningsföretaget inleds utan det dröjsmål 
som en avvaktan på tillståndet för helheten skulle innebära. 

Redogörelse för ärendet 
Fortifikationsverket planerar att anlägga ny markdränering på 
flygplatsområdet samt genomföra en restaurering av hela 
dräneringssystemet vid Karlsborgs flygplats. Åtgärderna har bedömts kräva 
dispens från markavvattningsförbudet samt tillstånd enligt 11 kap 13 § 
miljöbalken. 
 
Miljönämnden har beretts tillfälle att lämna synpunkter på vad den 
kommande miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla. 
 
MILJÖSAMVERKAN ÖSTRA SKARABORG 

Manne Johansson 
Miljöinspektör 
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  YTTRANDE 
 

Datum 

2018-05-07 

Beteckning 

R2018-7 

Sida 1/4 Ert datum 

 

Er beteckning 

Samråd Karlsborg 

     

 

Friederike Ermold 

Vätternvårdsförbundet 

010-22 36 000 

 

 
 

Ramböll Sverige AB  

Att: Anna Thelin 

anna.thelin@ramboll.se 

     

Synpunkter:  

Markavvattning Karlsborgs flyplats 

Bakgrund 
Fortifikationsverket planerar att genomföra omfattande moderniserings-
åtgärder på Karlsborgs flygplats. I samband med detta planeras att anläggas 
ny markdränering på flygplatsområdet samt restaurering av hela 
dräneringssystemet. Dräneringsområdet uppgår till 40 ha i direkt anslutning 
till landnings/taxibanor. Dräneringen ska anslutas till befintligt 
dagvattensystem, som avvattnas mot Kärnebäcken som mynnar i Bottensjön.  
 
Verksamhetsutövaren har via deras konsult Ramböll gett 
Vätternvårdsförbundet möjlighet att lämna synpunkter på den planerade 
markavvattningens miljöpåverkan samt på vad som särskilt bör beaktas i den 
miljökonsekvensbeskrivningen som ska bifogas ansökan om tillstånd.   

Synpunkter 
Vätternvårdsförbundet konsterara att: 
 

• Kärnebäcken och Bottensjön ligger inom Vätterns 
vattenskyddsområde. Bottensjön är riksintresse för yrkesfisket och 
friluftslivet. 

• Vättern är riksintresse för bl. a. naturvård, yrkesfisket och friluftslivet; 
dricksvattentäkt samt vattenskyddsområde. Dessutom är Vättern ett 
Natura 2000 område, med naturtyperna ävjestrandsjöar (kod 3130) 
och kransalgssjöar (kod 3140), dvs näringsfattiga sjöar med klart 
vatten och rik undervattensvegetation. 

• I både Bottensjön och Vättern har redan förhöjda halter av PFOS 
uppmätts i ytvatten och fisk. Ytvattenhalterna låg över gränsvärden 
för kemiskt ytvattenstatus (vattendirektivets prioriterade farliga 
ämnen) för PFOS (0,65 ng/L som som årsmedelhalt) i Bottensjön – 
med 3,6 ng/L – och Vättern - med 1,25 ng/L. Både röding och 
abborre från Vättern uppvisade förhöjda halter av PFOS som låg flera 
gånger över gränsvärdet för PFOS i biota för kemiskt ytvattenstatus.  

mailto:vatternvardsforbundet@lansstyrelsen.se
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• Karlsborgs flygplats utgör en källa till PFAS. Enligt verksamhets-
utövarens beräkningar tillförs årligen 200 till 400 g PFAS till 
Bottensjön via Kärnebäcken.  

• PFAS har uppmätts i både grundvatten och dagvatten vid nästan alla 
provpunkter inom dräneringsområdet – med mycket höga halter vid 
sydvästra banänden (630 ng/L grundvatten, 1000 ng/L dagvatten).  

• Man avser att öka dräneringen från området, därmed kommer PFAS 
troligen i större utsträckning att ledas vidare till Kärnebäcken. I 
underlaget beräknade verksamhetsutövaren att denna ökningen 
motsvarar 7,7 g PFAS (PFAS-11) och 1,5 g PFOS per år i en worst-
case scenario. Detta skulle motsvara en ökning om 0,028 ng/L 
(PFAS-11) och 0,005 ng/L (PFOS) i Bottensjön. 

• Vätterns unika egenskaper medför att sjön är särskilt känslig mot 
svårnedbrytbara och bioackumulerande miljögifter. Uppehållstiden är 
mycket lång (60 år), dvs även tillförda ämnen stannar kvar länge i 
systemet. Förorenat sediment överlagras bara mycket långsamt pga 
Vätterns låga sedimentation. Kallt vatten och ett näringsfattigt vatten 
betyder att fisken växer långsamt, och ansamlar miljögifter sk 
bioackumulation. Särskilt känslig är röding, som lever hela sitt liv i 
sjön och är en top-predator.  

• I Vattenvårdsplan för Vättern beskrivs flera här relevanta miljömål 
(generations- och delmål). Dessa inkluderar bl.a. Giftfri miljö, levande 
sjöar och vattendrag samt god bebyggd miljö. Ett delmål är t.ex. att 
[inga] miljögifter påverkar Vätterns ekosystem negativt eller medför 
begränsningar för konsumtion, och att inga utsläpp av miljögifter sker 
från punktkällor. 
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(Vätternvårdsförbundets Rapport 122 Uppföljning av vattenvårdsplan samt 
revidering för 2020.)  

• Verksamhetsutövaren beskriver i underlaget att man undersöker 
huruvida det är möjligt (och effektivt) att rena markavvattningsvattnet 
från den mer förorenade sydvästra banänden. Vätternvårdsförbundet 
påpekar att det bör dessutom även undersökas möjligheten till 
sanering av andra påverkade områden på flygplatsen, t.ex. 
brandövningsplatser, som ligger utanför dräneringsområdet.  

• Vätternvårdsförbund noterar att Försvarsinspektören för hälsa och 
miljö får i uppdrag av Vattenmyndigheterna att vidta åtgärder gällande 
PFOS.   
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(Vattenmyndigheternas Förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 för nya 
prioriterade ämnen i ytvatten, s. 45 och följande). 

• I miljökonsekvensbeskrivningen bör även påverkan på Vättern 
(uppnåelsen av miljökvalitetsnormer, påverkan på gränsvärden m.m.), 
och dess riskintressen (naturvård, yrkesfiske m.m.) redovisas. I brist 
på nationella gränsvärden för t.ex. livsmedelkonsumtion bör 
jämförelsen ske mot internationella gränsvärden.  

 

I yttrandet har limnologerna Måns Lindell och Friederike Ermold deltagit.  
 
 
 
 
 
Friederike Ermold 
Sakkunnig vattenfrågor Vätternvårdsförbundet 

 

mailto:vatternvardsforbundet@lansstyrelsen.se
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                                                                                                          2018-05-07 

 

                                                                                                          Fortifikationsverket 

                                                                                                          631 89 Eskilstuna 

 

Ang. samrådsmeddelande om markavvattning vid Karlsborgs flygplats 

Fortifikationsverket har i brev 2018-04-11 (545/2012) gett Naturskyddsföreningen möjlighet att 

lämna synpunkter på rubricerade ärende. Åtgärderna har bedömts kräva dispens från 

markavvattningsförbudet samt tillstånd enligt 11 kap 13§ miljöbalken.  

I bilaga 4 ”Provtagning jord och vatten, Karlsborg MKB markavvattning” konstateras att 

”Perfluorerade ämnen detekteras i samtliga grundvattenrör och dagvattenbrunnar med undan- 
tag för grundvattenrören R1714 och R1715 där halterna underskrider laboratoriets rapporterings- 
gräns. PFOS påträffas över SGI’s föreslagna riktvärde, 0,045 μg/l, i R1701 och R1703 med de 
högsta halterna i R1703. I R1701, R1702, R1703, R1719, Sweco1421 och Sweco1441 överskrider 
halten PFAS-11 Livsmedelsverkets åtgärdsgräns på 0,090 μg/l. Halten PFOS överskrider SGI’s 
riktvärde i samtliga dagvattenbrunnar i vilka vattnet analyserats med undantag för RD1705 och 
RD1709. Vidare överskrids halten PFAS-11 Livsmedelsverkets åtgärdsgräns i samtliga dagvatten-  

brunnar förutom RD1705”. 

 

Den med perfluorerade ämnen (PFAS) oerhört förorenade marken föreslås dräneras utan att det 

finns en plan för hur föroreningarna ska tas om hand eller läckage till den stora dricksvattentäkten 

Vättern ska kunna förhindras. Det kan omöjligtvis ha undgått Fortifikationsverket att PFAS är ett 

mycket svårnedbrytbart och bioackumulerande ämne. Den i dagsläget presenterade miljökon-

sekvensbeskrivningen (MKB:n) uppfyller inte kraven i Miljöbalken och innehåller dessutom på flera 

punkter motstridiga uppgifter. 

2018-04-27 kungjorde Länsstyrelsen i Västra Götaland att Försvarsmakten ansöker om tillstånd 

enligt miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet vid Karlsborgs flygplats (dnr.551-359-2017). 

Ansökan avser även hantering av kemiska produkter. Naturskyddsföreningen anser att det är en 

absolut nödvändighet med en samlad bedömning och en samlad miljökonsekvensbeskrivning för all 

planerad utökning av den militära verksamheten i Karlsborg. En sådan fullständig miljökonsekvens-

beskrivning krävs enligt 6 kap miljöbalken. Utan en sådan kan inte en adekvat bedömning av 

miljöriskerna göras. 

Hos Miljödomstolen i Vänersborg finns ett pågående mål (M 2374-16) där prövningen  ännu inte 

meddelats. Målet gäller den utökning av flygverksamheten, som är den viktigaste anledningen till 

upprustningen av Karlsborgs flygplats. Ett yttrande från domstolen och ett beslut av regeringen 

måste inväntas innan ytterligare utbyggnads- och dräneringsplaner för Karlsborgs flygplats kan 

bedömas.  



 
 
 
Skaraborgs Naturskyddsförening, c/o Ulla Kjellander, Hjo-Nygården 1, 544 92 Hjo 
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Naturskyddsföreningen kan med hänvisning till ovanstående inte delta i detta förberedande 

samråd.  

Föreningen vill förorda att det i den MKB, som Fortifikationsverket avser att presentera i sin 

kommande ansökan om markavvattning på Karlsborgs flygplats, kommer att presenteras: 

- En från miljösynpunkt samlad beskrivning och bedömning av all planerad markavvattning 

och utbyggnad av dräneringssystem och verksamhet på flygplatsen. 

 

- En åtgärdsplan för hur den, sedan många år, med PFAS förgiftade marken ska saneras och 

hur dränering av förgiftat vatten till Bottensjön och Vättern ska kunna förhindras.  

 

- Hur dränerat vatten ska samlas upp och därefter hanteras.  

 

- Hur Vätterns vatten ska kunna säkerställas som en säker dricksvattenreservoar för 

framtida generationer. 

 

Naturskyddsföreningen förutsätter att miljökonsekvensbeskrivningen kommer att innehålla 

samtliga de uppgifter som krävs enligt 6 kap 35-36§§ miljöbalken samt 16-19§§ miljöbedöm-

ningsförordningen. 

 

 

För Skaraborgs Naturskyddsförening 

 

 

 

Ulla Kjellander 

Ordförande 

 

 

 

 

 

Kopia till: 

anna.thelin@ramboll.se  

Länsstyrelsen Västra Götaland 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö 

Miljödomstolen i Vänersborg 

Vätterns vattenvårdsförbund 

  

 

 



Bottensjöns Fiskevårdsförening                                                                               2018-05-11
c/o Erik Du Rietz
forsvik@telia.com

Till Ramböll Sverige AB
Anna Thelin
Anna.thelin@ramboll.se

SYNPUNKTER SAMRÅD KARLSBORG

Bottensjöns Fiskevårdsområdesförenings (BOFO) sammanfattande yttrande:

Ingen ny markavvattning förrän åtgärder genomförs som reducerar dagens belastning till
Bottensjön.

BOFO saknar i MKBn en rapport om hur begärd åtgärd påverkar fisken och kräftorna i Bottensjön.

I detta sammanhang vill BOFO att man koncentrerar sig till den vattenström som leder vattnet från
Kärnebäcken till Vättern och den fisk och de kräftor som påverkas av densamma.

BOFO vill också att det införs en kontrollstation där Kärnebäcken rinner ut i Bottensjön och som skall
ingå i MÖS tillsynsansvar.

BOFO  vill att Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund också ingår i samrådsförfarandet.

Erik Du Rietz
Ordförande i Bottensjöns Fiskevårdsområdesförening
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Trafikverket 
Box 110 
541 23 SKÖVDE 
Besöksadress: Trädgårdsgatan 15D 
 

Texttelefon: 010-123 99 97 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Anna Möller 
Planering - Samhällsplanering 
Direkt: 010-123 24 23 
anna.moller@trafikverket.se  
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Fortifikationsverket 

via: Ramböll Sverige AB, Anna Thelin 

anna.thelin@ramboll.se 

 

 

Trafikverkets yttrande gällande samråd inför 
tillståndsansökan för markavvattning vid Karlsborgs 
flygplats  

 

Ärende 

Trafikverket har tagit del av handlingarna inför kommande tillståndsansökan enligt 
miljöbalken för markavvattning av området kring Karlsborgs flygplats. 

Statlig infrastruktur 

Trafikverket är i dag ägare av en rad fastigheter där den tidigare Karlsborgsbanan går. 
Banan är nedlagd och en process med försäljning av fastigheterna är inledd. 

Väg 49 går väster om flygplatsen och löper genom det område som i handlingarna anges 
kunna påverkas av markavvattningen. Vär 49 ingår i ett regionalt utpekat viktigt 
pendlingsstråk och hade vid en mätning år 2014 en årsdygnstrafik på 4 553 fordon/dygn 
varav 705 tunga. Hastighetsbegränsningen är 90 km/h. 

Genom flottiljområdet, öster om landningsbanan går också den statliga vägen 2918 som 
har en hastighetsbegränsning på 50 respektive 70 km/h . Årsdygnstrafiken uppmättes år 
2008 till 658 fordon/dygn varav 96 tunga. 

Trafikverkets synpunkter 

Trafikverket utgår från att dräneringen av flygplatsen inte påverkar vägområdenas dike 
på så sätt att vägens avvattning hindras. Vägdiken är endast till för vägens avvattning och 
Trafikverket tar inte emot vatten från andra verksamheter. 

I övrigt har Trafikverket inga synpunkter på förslaget. 

Övrigt 

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet. 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Anna Möller    

Samhällsplanerare   
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Synpunkter från Karlsborgsbygdens LRF med anledning av Fortifikationsverkets
samrådsremiss daterad 2018-04-11, beteckning 545/2012.

Ärendet: Fortifikationsverket planerar att anlägga ny markdränering på flygplatsområdet samt
genomföra en restaurering av hela dräneringssystemet vid Karlsborgs flygplats. Åtgärderna har
bedömts kräva dispens från markavvattningsförbudet samt tillstånd enligt 11 kap. 13 §
miljöbalken. Allmänheten ges möjlighet att lämna synpunkter senast den 7 maj 2018.

Av våra medlemmar är det fler som har fått sina jordbruksmarker eller enskilda brunnar
förgiftade med PFAS i närheten till flygplatsen.  Vi är oroliga för den stora spridningsrisken,
eftersom halter av PFAS redan mätts upp såväl i närheten av Bottensjön som i Vättern. Vi är
oroliga för dricksvattnet i Vättern, och de organismer som lever där och i sjöns närhet. Men vi är
även oroliga för att animalieproduktionen i kommunen skall bli lidande genom förorening av
enskilda brunnar, djurens dricksvatten på betesmarker både i direkt närhet av det förorenade
området och i sjöarnas övriga strandområden. Vi noterar även att informationen som finns i
VISS (Vatten Informations System Sverige) är mycket bristfällig, både med avseende på åtgärd
och källa.

Sammanfattning: Ansökningsprocessen angående markavvattning bör avbrytas. Beslut om
flygplatsverksamhetens tillstånd och villkor enligt 9 kap. miljöbalken måste först redovisas.
Eftersom området bör vara anmält enligt 10 kap. miljöbalken måste även ett föreläggande från
tillsynsmyndigheten om en avhjälpandeplan inväntas. Det giftiga området bör saneras eller tätas
för att förhindra utläckage.

1. Flygplatsen är ett förorenat område som ska vara anmält för åtgärder enligt 10 kapitlet i
miljöbalken. Om inte verksamhetsutövaren/fastighetsägaren redan arbetar med en
åtgärdsplan bör tillsynsmyndigheten (Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö) besluta
om ett föreläggande.

2. Förorenat vatten ska i första hand förhindras att rinna ut i Bottensjön och Vättern,
istället för att medvetet dränera ut föroreningarna bör metoder för att stoppa utläckage
tas fram. Det kan handla om att täta marken så att regnvatten inte kontamineras och
bidrar till ökade halter i Kärnebäcken eller i grundvattnet. Åtgärder för att rena det vatten
som samlas upp bör redovisas.

3. Att gräva ner dräneringsledningar på 90 cm djup samtidigt som det konstateras att det
PFAS-förgiftade grundvattnet ligger på 0,5 till 1 meter under markytan innebär att
förorenat vatten leds ut i Bottensjön och Vättern, dvs till en dricksvattentäkt.



4. Flygplatsen har inget tillstånd till planerad verksamhet. Prövning enligt 9 kapitlet pågår
och ev. villkor bör fastställas innan det överhuvudtaget kan vara aktuellt med någon
avvattning av området, Dnr 551-359-2017. Om miljölagstiftningen följs kan det mycket
väl handla om att flygverksamheten bör avvecklas på grund av flygplatsens olämpliga
läge.

5. Försvarets konsulter BGAB (2012-02-03 och 2013-02-28) och Ramböll (2014-04-28) har
tidigare lämnat rapporter som påstod att flygplatsen inte innehöll några föroreningar,
trots att risken med PFOS vid flygplatser vid denna tid var väl känd. Att de nu skriver
om sina rapporter, men fasthåller samma dräneringsplaner trots en helt annan
föroreningssituation, gör att underlaget saknar trovärdighet.

6. Fortifikationsverkets ansökan om tillstånd till markavvattning på Karlsborgs flygplats bör
avbrytas och en åtgärdsplan för hanteringen av PFAS-förorenat område tas fram.

Karlsborgsbygdens LRF genom
Sofia Kämpe, Ordförande
Skogaryd, Torpet 1
546 91 KARLSBORG
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Synpunkter från Aktion Rädda Vättern med anledning av  

Fortifikationsverkets samrådsremiss daterad 2018-04-11,  

beteckning 545/2012.  

 

Ärendet: Fortifikationsverket planerar att anlägga ny markdränering på flygplatsområdet 

samt genomföra en restaurering av hela dräneringssystemet vid Karlsborgs flygplats. 

Åtgärderna har bedömts kräva dispens från markavvattningsförbudet samt tillstånd enligt 11 

kap. 13 § miljöbalken. Allmänheten ges möjlighet att lämna synpunkter senast den 7 maj 

2018. 

Aktion Rädda Vättern är en fristående miljöorganisation med över tusen medlemmar, där 

de flesta använder Vättern som dricksvattentäkt och/eller som fiske-, natur-, turist- och 

fritidsområde. Aktion Rädda Vättern (ARV) för alltså talan för de som är direkt berörda av 

Fortifikationsverkets planer. 

Sammanfattad synpunkt: Ansökningsprocessen angående markavvattning bör avbrytas. 

Beslut om flygplatsverksamhetens tillstånd och villkor enligt 9 kap. miljöbalken måste först 

redovisas. Eftersom området bör vara anmält enligt 10 kap. miljöbalken måste även ett 

föreläggande från tillsynsmyndigheten om en avhjälpandeplan inväntas. Att framhärda med 

ett markavvattningsprojekt, utan att föregående nämnda ärenden är avgjorda, bäddar både 

för en miljöskandal och en rättsskandal. 

 

1. Tidigare ansökan 

Ärendet angående markavvattning påbörjades för cirka sex år sedan. Det framgår bl.a. av 

beteckningen 545/2012. Fortifikationsverkets konsult Ramböll Sverige AB lämnade 2014-04-28 in en 

rapport, framtagen av handläggare Anna Thelin. I underlaget påstås att inga markföroreningar 

förekommer: 
 

1 

 

Rapporten missar helt att ta upp risken med PFAS-förorening. Ämnet behandlas överhuvudtaget inte. 

Detta trots att det vid denna tid är välkänt att flygflottiljer kan vara kontaminerade pga. användning 

av brandsläckningsskum. I Kallinge tvingades vattenverket stänga i december 2013. Uppsala och 

Tullinge tvingades stänga förorenade dricksvattentäkter 2012 respektive 2011. 

                                                           
1 Skärmklipp ur Ramböll (2014) 
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Länsstyrelsens handläggare är enligt Rambölls rapport 2014 lika okritisk och okunnig: 
 

2 

 

Samtidigt som Ramböll förbereder sin rapport undersöker Sweco misstänkt PFAS-förorening på 

Karlsborgs flygplats under 2013-2014 på grund av misstänkt förorening vid en parkeringsplats i 

området.  
 

3 

 

4 

 

Ramböll nonchalerar 2014 den uppenbara risken för PFAS-föroreningar i det område på flygplatsen 

som ska dräneras. Någon sanering är det inte tal om. Det ges heller inte i rapporten från 2018, där 

                                                           
2 Skärmklipp ur Ramböll (2014) 
3 Skärmklipp ur Sweco (2014) 
4 Skärmklipp ur Sweco (2014) 
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Anna Thelin nu är uppdragsledare, någon förklaring till denna uppenbara brist, trots att ärendet 

återkallats och ett nytt samråd påbörjats. Rambölls trovärdighet och kompetens är därmed 

synnerligen ifrågasatt. Vad garanterar att de nuvarande uppgifterna i samrådshandlingarna är 

korrekta när så grova fel tidigare gjorts utan någon självkritisk utvärdering? 

 

2. Pågående tillståndsansökningar 

Den verksamhet som avvattningsprojektet ska säkra och underlätta har inget tillstånd enligt 

miljöbalken. Miljöprövning pågår sedan 2009/2010. Ansökan gäller en femdubbling av flygrörelserna 

och är mycket kontroversiell. Länsstyrelsen avvisade ansökan 2012 pga. att Försvarsmakten inte 

redovisade möjliga alternativa platser och alternativa metoder för utökningen. Regeringen beslöt 

dock fyra år senare att försvaret inte behövde följa miljölagstiftningen i detta avseende och 

miljöprövningen har därefter återupptagits. Fredagen den 27 april 2018 kungjordes ansökan som nu 

har diarienummer 551-359-2017. 

Utökningen av flygrörelserna på Karlsborgs flygplats är i sin tur beroende av om Försvarsmakten får 

tillstånd att kraftigt utöka skjutningarna i Vättern vid flygskjutmålet Hammaren. Länsstyrelsens 

tillståndsbeslut från 2016, som tillåter en utökning från 1 000 skott per år till 69 000 skott per år 

under en tioårsperiod, överklagades av fem kommuner och ett hundratal enskilda, organisationer 

och företag. Mark- och miljödomstolen i Vänersborg handlägger ärendet för närvarande i mål nr M 

2374-16 och ska lämna ett yttrande till regeringen som har att fatta beslut i ärendet. 

Om miljölagstiftningen i landet ska följas, och hänsyn även tas till EU:s regelverk om Natura 2000 och 

vattendirektivet, kan det slutliga beslutet mycket väl innebära att Vättern som skjutfält och 

flygövningsområde successivt bör avvecklas. Att mitt under denna viktiga miljöprövning dra igång ett 

markavvattningsprojekt vittnar om ett respektlöst förhållningssätt till myndigheternas arbete. 

Miljöprövningen får naturligtvis inte bara vara ett spel för galleriet. Varken Fortifikationsverket eller 

Högkvarteret kan numera utgå från att få sin vilja igenom oavsett miljö- och hälsorisker och oavsett 

lagar och paragrafer. 

 

3. PFAS-förorenat område 

Det mest uppseendeväckande i detta ärende är det faktum att Fortifikationsverket, och verkets lejda 

konsulter, utan betänkligheter förslår att det förorenade mark- och grundvattnet ska dräneras ut till 

Bottensjön och Vättern.  

De få mätningar som gjorts i Vättern pekar på att miljökvalitetsnormen för PFOS (0,65 ng/l) redan 

kan ha överskridits med 30 procent. 

I Hjo kommuns råvatten, som hämtas två kilometer ut i sjön på 25 meters djup, har 0,90 ng/l PFOS 

registrerats 2017-03-07. Motsvarande siffra för Karlsborgs råvattenintag är 0,93 ng/l 2017-04-24. I 

Bottensjön har vid ett tillfälle 3,6 ng/l mätts upp. För Kärnebäcken, som avleder den större delen av 

det förorenade dagvattnet från flygplatsen, har PFOS-halter på 310 ng/l redovisats. Örebro 

universitet visar på ett värde för PFAS-11 på 658 ng/l i Kärnebäcken, vilket är det högsta värdet för 

olika punktkällor runt Vättern. I grundvattnet vid en av brandövningsplatserna har ett värde på 

1 191 000 ng/l PFAS-11 konstaterats, alltså ett värde som är nära två miljoner gånger högre än 

miljökvalitetsnormen. 

Det är detta grundvatten som Fortifikationsverket föreslår ska dräneras ut i Vätterns vattenskydds-

område. Rapporten konstaterar att grundvattnet på flygplatsen befinner sig på 0,5-1 meter under 

markytan. 25 km dräneringsledningar ska grävas ned på 90 cm djup och 40 hektar mark ska 
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avvattnas. Det innebär att inte bara förorenat ytligt dagvatten ska pumpas ut i dricksvattnet utan 

även det PFAS-förgiftade grundvattnet ska sänkas och föras ut i Vättern via Bottensjön. Det handlar 

om så många kubikmeter att alla Rambölls tveksamma uträkningar i samrådsunderlaget omedelbart 

kan avfärdas. 

Eftersom Vättern är ett Natura 2000-område och miljökvalitetsnormen riskerar att inte kunna följas 

är både g) och j) i 12 § miljöbedömningsförordning (2017:966) aktuella när det gäller bedömning av 

betydande miljöpåverkan. 

Aktion Rädda Vättern har kontaktat Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö (FIHM) för att utröna hur 

tillsynsmyndighetens arbete i enlighet med 10 kapitlet i miljöbalken fortgår, men har i skrivande 

stund inte fått något besked. Vi förutsätter dock att FIHM redan förelagt verksamhetsutövaren att 

noggrant utreda den konstaterade föroreningen och att krav har ställts på att utarbeta en 

åtgärdsplan för avhjälpande.  

Om tillförlitliga och ekonomiskt rimliga saneringsmetoder måste utvecklas ännu en tid finns inga skäl 

att inte åtminstone reducera pågående utläckage i största möjliga utsträckning. I stället för dränering 

av marken måste antagligen ett tätskikt läggas ut så att inte regnvatten drar med sig gifterna ut i 

Kärnebäcken och Bottensjön/Vättern och inte heller fyller på grundvattenreservoarerna och 

därigenom riskerar att förorsaka snabbare utströmning av det mest förorenade vattnet. Tätnings- 

och avledningsåtgärder lär även vara nödvändiga för att minska utströmningshastigheten av PFAS-

påverkat vatten och möjliggöra realistiska reningsmetoder. Användningen av flygplatsen kan då 

komma att påverkas och en beskrivning av tekniker för avhjälpande borde ha en framträdande plats i 

tillståndsprövningen enligt 9 kap. miljöbalken och inte som nu behandlas i ett annat separat ärende. 

Det är inte heller acceptabelt att Fortifikationsverket och Högkvarteret levererar helt olika 

bedömningar om dagvattnets respektive grundvattnets påverkan på Kärnebäcken och Bottensjön. 

Länsstyrelsen måste ta ett helhetsgrepp om den planerade verksamhetens miljöpåverkan och inte 

låtsas som att det handlar om olika ärenden som kan hanteras var och en för sig. 

 

4. Sammanfattningsvis 

Sammanfattningsvis bör ärendet om dränering och avvattningen av flygplatsområdet snarast 

avbrytas. Förutsättningarna dels för verksamheten som sådan och dels för saneringen av området 

måste klargöras. Beslut om flygplatsverksamhetens tillstånd och villkor enligt 9 kap. miljöbalken 

måste först redovisas. Eftersom området bör vara anmält enligt 10 kap. miljöbalken måste även ett 

föreläggande från tillsynsmyndigheten om en avhjälpandeplan inväntas. Att framhärda med ett 

markavvattningsprojekt, utan att föregående nämnda ärenden är avgjorda, bäddar både för en 

miljöskandal och en rättsskandal. 

 

2018-05-07 

Aktion Rädda Vättern.  

Elisabeth Lennartsson, ordförande  Kontaktperson: 

Skogsbrynet,     Christer Haagman 

696 92 Askersund   072-895 16 91 

    christer.haagman@gmail.com 

 

mailto:christer.haagman@gmail.com
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Anna Thelin

Från: Christer Haagman <christer.haagman@gmail.com>
Skickat: den 31 maj 2018 12:56
Till: Anna Thelin
Kopia: Niklasson Lena; Mats.Rydgard@lansstyrelsen.se; Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
Ämne: Samråd Karlsborg - komplettering
Bifogade filer: FM Inga handlingar.pdf

Uppföljningsflagga: Item has been registered in Chaos Desktop
Flagga: Slutfört

Kategorier: Chaos desktop

Hej Anna Thelin!

I de synpunkter som Aktion Rädda Vättern lämnade angående markavvattning och dränering av den förorenade
flygplatsen i Karlsborg fanns följande stycke:

”Aktion Rädda Vättern har kontaktat Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö (FIHM) för att utröna hur
tillsynsmyndighetens arbete i enlighet med 10 kapitlet i miljöbalken fortgår, men har i skrivande stund inte fått
något besked. Vi förutsätter dock att FIHM redan förelagt verksamhetsutövaren att noggrant utreda den
konstaterade föroreningen och att krav har ställts på att utarbeta en åtgärdsplan för avhjälpande.”

Vi ha nu fått besked från Försvarsmakten att det inte finns några dokument som visar på att FIHM utför det
tillsynsarbete som lagen kräver. Svaret från Försvarsmakten bifogas detta mejl.

Detta stärker Aktion Rädda Vätterns uppfattning att ansökan om markavvattning bör avvisas till dess hanteringen av
det förorenade området sker i enlighet med miljöbalken.

Med vänlig hälsning
Christer Haagman
Aktion Rädda Vättern
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Anna Thelin

Från: Hans Hjelmström <sm6cvx@gmail.com> för Hans Hjelmström
<sm6cvx@hjelmstrom.se>

Skickat: den 28 april 2018 18:07
Till: Anna Thelin
Kopia: fort@fortifikationsverket.se; vastragotaland@lansstyrelsen.se; kommun@karlsborg.se;

info@miljoskaraborg.se; kommunikation@naturvardsverket.se;
kansli.vast@naturskyddsforeningen.se; info@KFFF.se

Ämne: Samråd Karlsborg

Uppföljningsflagga: Item has been registered in Chaos Desktop
Flagga: Slutfört

Kategorier: Chaos desktop

Att: Ramböll Sverige AB, Att :  Anna Thelin

Härmed synpunkter från Kärnebäcken 1:13, synpunkter som Jag förstått delas av stora delar av de
fastighetsägare Ni bjudit in till ” samråd ”.

Förutsätter att ” samråd ” betyder en fortsatt kontakt med undertecknad och andra parter i ärendet ,INNAN man
verkställer .

1). Finner det nära otroligt, att man 2018 ,ens kan tänka sig ,att förorena mark med giftiga ämnen.Ännu mindre
mark som tillhör annan part än den som förorenar.Detta år 2018 och med nuvarande miljö-fokus. Osannolikt.

2) I det utpekade området ,både runt Kärnebäcken ( bäcken ) och hela utpekade området finns mängder med
fåglar och djur. Från Tranor och ner till småfåglar, i väldigt stor mängd.

3) I Bottensjön finns även rikligt med fisk.Både Gös och annan matnyttig fisk.

4). Jag tycker vidare att Ni bör belysa Er begäran till även övriga Karlsborg, då det till 95% är västlig vind.Detta
betyder att de gifter som når Bottensjön, troligen driver mot området Åsen, och Karlsborgs strandpromenad,samt
ut genom Göta Kanal ut i Vättern.

5) Även det som kommer genom grundvattnet kommer ta denna väg ut i våra fina sjöar.

6) Vem tar det ekonomiska ansvaret för att en fastighetsägare ( fortifikationsverket) smutsar ned andra
fastighetsägares marker ,både genom grundvatten och Kärnebäcken ?

7) Mitt och flertalet Karlsborgsbor ( kanske ide att belysa frågan via media ? ), menar att det måste ,utan tvekan,
vara ett krav från våra myndigheter ,att den som ska avvattna/dränera flygplatsområdet, ser till att ALLT VATTEN
RENAS FRÅN SAMTLIGA GIFTER, INNAN det leds till dagvatten eller bäckar.

8) Personligen är Jag ( och säkert de flesta ) mycket positiv till flygets närvaro i Karlsborg.MEN flyget ( eller
fortifikationsverket ) måste ,UTAN AVSTEG, se till att INGA miljögifter leds med berott mod ut i dagvatten eller till
annans mark via bäckar  etc etc

JAG/ VI både i det ( enligt ER ) påverkade området ,ser fram emot att träffa berörda parter ,om man inte  kan
ordna TOTAL RENING på området, för att isf diskutera hur man kan säkerställa att det som kommer ut till
dagvatten och bäckar , klart understiger godkända värden för miljögifter.

.Detta e-mail är även sänt till:
Länstyrelsen i Västra Götaland
Karlsborgs Kommun
Miljösamverkan Östra Skaraborg
Naturvårdsverket
Fortifikationsverket Att: Ulf Håkansson
Naturskyddsföreningen,regionkansli väst
Bottensjöns Fiskevårdsförening via KFFF

Jag hoppas på bekräftelse att meddelandet kommit till rätt person även på dessa ställen, så alla kan tillsammans
göra det till ett bra och miljösäkert utfall.

Med Vänlig Hälsning  Karlsborg 28 April 2018
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Hans Hjelmström
Kärnebäcken 1:13    Tfn  : 0705-737382
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Synpunkter från Ripanäs 1:22 med anledning av Fortifikationsverkets samrådsremiss
daterad 2018-04-11, beteckning 545/2012.

Ärendet: Fortifikationsverket planerar att anlägga ny markdränering på flygplatsområdet samt
genomföra en restaurering av hela dräneringssystemet vid Karlsborgs flygplats. Åtgärderna har
bedömts kräva dispens från markavvattningsförbudet samt tillstånd enligt 11 kap. 13 §
miljöbalken. Allmänheten ges möjlighet att lämna synpunkter senast den 7 maj 2018.

Ripanäs 1:22. Vi bor vid Breviken, en bukt strax söder om det aktuella området. Vi känner
många som har fått sina jordbruksmarker och brunnar förgiftade med PFAS i närheten till
flygplatsen och är medvetna om den stora spridningsrisken, eftersom höga halter av PFAS redan
mätts upp såväl i Bottensjön som i Vättern. Vi är oroliga för dricksvattnet i Vättern, och de
organismer som lever där och i sjöns närhet, och vars existens det idag relativt rena vattnet är
beroende av. Men vi är även oroliga för att vårt och barnens badvatten ska bli förstört pga av
stora halter PFAS, eller att grundvattnet från det vattensjuka området ska dräneras ut och via
mark och vatten nå vår tomt där vi har omfattande ekologisk odlingsverksamhet.

Sammanfattning: Ansökningsprocessen angående markavvattning bör avbrytas. Beslut om
flygplatsverksamhetens tillstånd och villkor enligt 9 kap. miljöbalken måste först redovisas.
Eftersom området bör vara anmält enligt 10 kap. miljöbalken måste även ett föreläggande från
tillsynsmyndigheten om en avhjälpandeplan inväntas. Det giftiga området bör saneras eller tätas
för att förhindra utläckage.

1. Flygplatsen är ett förorenat område som ska vara anmält för åtgärder enligt 10 kapitlet i
miljöbalken. Om inte verksamhetsutövaren/fastighetsägaren redan arbetar med en
åtgärdsplan bör tillsynsmyndigheten (Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö) besluta
om ett föreläggande.

2. Dagvatten och grundvatten ska i första hand förhindras att rinna ut i Bottensjön och
Vättern. Istället för att medvetet dränera ut gifterna bör metoder för att stoppa utläckage
tas fram. Det kan handla om att täta marken så att regnvatten inte kontamineras och
bidrar till ökade halter i Kärnebäcken eller i grundvattnet. Åtgärder för att rena det vatten
som samlas upp bör redovisas.

3. Att gräva ner dräneringsledningar på 90 cm djup samtidigt som det konstateras att det
PFAS-förgiftade grundvattnet ligger på 0,5 till 1 meter under markytan kan inte vara
allvarligt menat. Det skulle ju innebära att inte bara förorenat dagvatten leds ut i
dricksvattnet utan även förorenat grundvatten pumpas ut i Bottensjön och Vättern.



4. Flygplatsen har inget tillstånd till planerad verksamhet. Prövning enligt 9 kapitlet pågår
och ev. villkor bör fastställas innan det överhuvudtaget kan vara aktuellt med någon
avvattning av området, Dnr 551-359-2017. Om miljölagstiftningen följs kan det mycket
väl handla om att flygverksamheten bör avvecklas på grund av flygplatsens olämpliga
läge. Framförallt kan det inte handla om en kraftig utökning av verksamheten.

5. Anledningen till planerna på upprustning av flygplatsen är utökningar av flygövningar
och skjutningar ute i Vättern, bl.a. vid flygskjutmålet Hammaren. Ärendet är överklagat
och ligger hos mark- och miljödomstolen i Vänersborg med målnummer M 2374-16.
Fem kommuner vid Vättern och ett hundratal enskilda, organisationer och företag
motsätter sig utökningen av skjutningarna i Vättern. Förhoppningsvis kommer
regeringen att besluta att användningen av Vättern som ett skjutfält måste avvecklas
istället för att kraftigt utökas.

6. Försvarets konsulter BGAB (2012-02-03 och 2013-02-28) och Ramböll (2014-04-28) har
diskvalificerat sig genom att lämna rapporter som påstod att flygplatsen inte innehöll
några föroreningar, trots att risken med PFOS vid flygplatser vid denna tid var väl känd.
Att de nu skriver om sina rapporter, men fasthåller samma dräneringsplaner trots en helt
annan föroreningssituation, gör att konsulterna helt saknar trovärdighet.

7. Fortifikationsverkets ansökan om tillstånd till markavvattning på Karlsborgs flygplats bör
avbrytas.

Ripanäs 1:22
Ann-Sofie Andersson
Ripanäs 14
544 91 HJO
Tel. 0505-31007, 0738-417296
ansoandersson@hotmail.com
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Annons införd i tidningar

Annons om samråd publicerades i Skaraborgs Läns Tidning samt i Skaraborgs
Allehanda, fredagen den 13 april 2018.

Se inscannade annonser.
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Mats Rydgård

010-2245204

Fortifikationsverket
c/o (Ramböll Anna Thelin)
(e-post: anna.thelin@ramboll.se)

 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra 
Götalands län 
403 40 Göteborg 

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Betydande miljöpåverkan för planerad markavvattning vid 
Karlsborgs flygplats i Karlsborgs kommun

Länsstyrelsen beslutar att Fortifikationsverkets planerade verksamhet för 
markavvattning vid Karlsborgs flygplats i Karlsborgs kommun kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan.

Ni har i det samråd som redan utförts sett till att det även uppfyller kraven 
på avgränsningssamråd.

Ett avgränsningssamråd ska avse verksamhetens lokalisering, omfattning, 
utformning och miljöpåverkan samt innehåll och utformning av 
miljökonsekvensbeskrivningen.

Vad som framkommer under samrådsprocessen ska beaktas vid 
framtagandet av ansökan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. En 
samrådsredogörelse har redovisats. Den samrådsredogörelse som ni nu har 
lämnat in till Länsstyrelsen samt detta beslut ska också bifogas ansökan.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

I 6 kap. 35 § miljöbalken (MB) och i 16-19 §§ i 
miljöbedömningsförordningen (MBF) anges vilka uppgifter som ska ingå i 
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Länsstyrelsen ska under samrådet 
verka för att MKB:n får den inriktning och omfattning som behövs för 
tillståndsprövningen. 

MKBn ska tas fram av den som har sakkunskap om verksamhetens särskilda 
förutsättningar och förväntade miljöeffekter. Hur detta har beaktats ska 
redovisas i MKBn.

Länsstyrelsen ska lämna synpunkter på innehållet i och den detaljeringsgrad 
på MKBn som behövs för tillståndsprövningen. 

Länsstyrelsen anser utifrån vad som framkommit under samrådet att 
följande aspekter är viktiga att behandla i MKBn:
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Det är viktigt att belysa hur riskerna med PFAS ser ut och vilka möjligheter 
det finns att minska riskerna och transporter då det bedömts att PFAS kan 
påverka miljö och hälsa även i låga koncentrationer. Ni bör redovisa 
möjligheten att vid markavvattningen skilja förorenade delar från rena. Rena 
delströmmar bör också kunna ledas bort separat för att inte belasta en 
framtida reningsanläggning. MKBn bör tydligt visa halter och härkomst av 
de olika delflödena av PFOS som tillförs Kärnebäcken. I MPD-ärendet 
föreslår Länsstyrelsen ett utredningsvillkor om bl.a. åtgärder för att minska 
mängderna PFAS i ytvattnet till Kärnebäcken. Det bör även tas upp i 
MKB:n för markavvattningen.

I figur 4 i samrådshandlingen finns brandövningsplatserna markerade med 
cirklar. Om det är fastställt att föroreningen spridits mot landningsbanan in i 
området med dränering eller inte, bör klargöras i MKBn.

Under stycket rörande ”Människors hälsa” bör även risken vid intag av fisk 
innehållande PFOS behandlas. Gränsvärdet som styr bedömningen av status 
och miljökvalitetsnorm i en ytvattenförekomst är ett hälsobaserat TDIvärde 
(tolerable daily intake) som tagits fram av European Food Safety Authority 
för skydd av människors hälsa. Gränsvärdet i fisk överskrids både i 
Bottensjön och i Vättern. Ökad tillförsel av PFOS innebär ökad risk för 
människors hälsa vi konsumtion av fisk ifrån de båda sjöarna.

I MKB:n bör förorening av djupare grundvatten behandlas. I det undre 
magasinet, i det sedimentära berget, saknas analyser av grundvattnet utifrån 
vad Länsstyrelsen kan se. Grundvattenförekomsten bedöms därför 
tillsvidare kunna vara påverkad av den PFAS-förorening som finns i det 
övre grundvattenmagasinet. Påverkan från exempelvis ett förorenat område 
kan anses vara betydande på en grundvattenförekomst även om det bara 
påverkar förekomsten lokalt.

MKB:n bör belysa hur markavvattning kan påverka Västra Vätterns Natura 
2000-område. Vidare hur naturmiljön kan påverkas och om det kan bli 
aktuellt med följdverksamheter rörande överskottsmassor.

Motivering till beslutet

När ett undersökningssamråd har hållits ska länsstyrelsen i ett särskilt beslut 
avgöra om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller 
inte enligt 6 kap. 26 § miljöbalken. Följande omständigheter talar enligt 
Länsstyrelsen för att vattenverksamheten kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan enligt 11-12 §§ MBF:

Ansökan avser en omfattande åtgärd med restaurering av hela 
dräneringssystemet vid Karlsborgs flygplats vilket avser ca 25 km diken 
jordbruksdränering på ca 40 hektar. Dessutom anläggs 9 km dränering i 
makadamdiken. 
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Ett vattenskyddsområde ligger nära området med markavvattning, 
vattenskyddsområdet sträcker sig in i Kärnebäcken. 

Gränsvärdet för PFOS i fisk överskrids både i Bottensjön och i Vänern. 
Även utan de överallt överskridande ämnena bedöms vattenförekomsten 
inte uppnå god kemisk status till följd av uppmätta halter av PFOS. Djupt 
liggande grundvatten bedöms kunna vara påverkat av den PFAS-förorening 
som finns i det övre grundvattenmagasinet

Området med särskilt berörda har blivit förhållandevis stort även nedströms 
då det även innefattar de fastighetsägare som har äganderätten till 
vattenområdet i Bottensjön vid Kärnebäckens mynning (Kärnebäcken 1:1 
och 1:9). Det finns en mycket stor oro bland intresseorganisationer och 
fastighetsägare i närområdet angående förekomsten av PFAS inom 
flygplatsområdet.

Vid höga flöden samtidigt med igensättning kan dräneringsvatten fås att 
rinna okontrollerat. Risk finns för spridning av PFAS. 

Det som talar emot att åtgärderna innebär betydande miljöpåverkan är att 
det är låga naturvärden direkt i området där åtgärderna utförs, 
grundvattenströmningen är riktad mot Bottensjön, dvs norrut, så 
brandövningsplatsen med högre halter av PFAS ligger nedströms de ytor 
som ska avvattnas. Halterna av summa PFAS-11 ligger överallt inom 
området för markavvattning lägre än Livsmedelsverkets gränsvärde för 
dricksvatten, 900 ng/l, även om åtgärdsgränsen 90 ng/l överskrids i flera 
punkter. 

Vid en sammanvägning av den verksamhetens utmärkande egenskaper, 
lokalisering och de möjliga miljöeffekternas typ och egenskaper samt av 
vad som i övrigt framkommit i ärendet gör Länsstyrelsen bedömningen att 
planerad verksamhet kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

Information

Detta beslut kan inte överklagas.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av Henrik Persson med Mats Rydgård som föredragande.

Kopia till:
Karlsborgs kommun
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Fixpunkten är +96,491 (RH2000) och dess koordinater är X=6489970, Y=209601.
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Uppdragsnummer 1320027196
Utgåva/Status FASTSTÄLLD

Anna Thelin Louise Larborn/Peter Wirdenäs Håkan Lindved
Uppdragsledare Handläggare Granskare
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Sammanfattning

Fortifikationsverket planerar att anlägga ny markdränering på flygplatsområdet
samt genomföra en restaurering av hela dräneringssystemet vid Karlsborgs
flygplats. Den nya dräneringen har bedömts kräva dispens från
markavvattningsförbudet samt tillstånd enligt miljöbalken. Till en
tillståndsansökan enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
bifogas. Ett undantag finns för tillstånd till markavvattning vars miljöpåverkan är
utan betydelse. Eftersom dräneringsvattnet från markavvattningen innehåller
mindre mängder av miljöstörande ämnen ur gruppen PFAS1 har en MKB i detta fall
bedömts behövas.

Fortifikationsverket planerar även att genomföra andra arbeten på Karlsborgs
flygplats. Förutom reparation av hela dräneringssystemet omfattar projektet
modernisering av flygplatsens ljussystem och inflygningshjälpmedel. Denna
modernisering av flygplatsen är nödvändig att genomföra för att flygplatsen ska
uppfylla kraven på elsäkerhet och flygsäkerhet.

Karlsborgs flygplats är idag stängd och får inte användas bland annat på grund av
att rullbanan, som en följd av ålder och bristande dränering, är i allt för dåligt
skick och måste totalrenoveras. Banan uppfyller inte heller gällande regelverk
avseende flygsäkerhet, på grund av för dålig bärighet i stråkytorna. Kraven är
satta för att säkerställa att luftfartyg som av någon anledning rullar av banan, inte
ska sjunka igenom och välta, utan ska kunna stanna upp alternativt styra tillbaka
på banan. Stråkytorna ska också kunna bära flygplatsens räddnings- och
fälthållningsfordon. Om markavvattningen inte kommer till stånd innebär det att
flygplatsen, även om banan åtgärdas, inte kan uppfylla gällande krav på
flygsäkerhet som behövs för att den ska kunna användas.

MKBn avgränsas till konsekvenser i driftskedet av de markdräneringar som
ansökan om tillstånd och dispens till markavvattning omfattar. Konsekvenser av
effekter som uteslutande hänför sig till anläggningsskedet, t.ex buller från
entreprenadmaskiner, hantering av länshållningsvatten och avfallshantering,
hanteras i den anmälan som kommer att göras till FIHM med anledning av
schaktarbeten och övriga åtgärder kopplade till det större projektet som, förutom
markavvattningen, bl.a. innefattar åtgärder på flygplatsens ljussystem och
inflygningshjälpmedel. Hanteringen av schaktmassor från markavvattningen och
andra åtgärder i anläggningsskedet kommer också att ingå i den anmälan.

1 PFAS – Samlingsnamn för gruppen perfluorerade ämnen (poly- och perfluorerade
alkylsubstanser). Används bl.a. i brandsläckningsskum.
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Inom Karlsborgs flygplats har förorening av perfluorerade ämnen (PFAS)
konstaterats. PFAS är en grupp av organiska ämnen, som består av en kolkedja
där varje väteatom har ersatts med en fluoratom. Den kemiska bindningen mellan
kol och fluor är en av de starkaste som finns, vilket medför att de perfluorerade
ämnena troligen inte bryts ned alls i miljön2. Ämnena har uppmärksammats under
senare år då de har påträffats i grundvatten, dricksvatten och vattendrag i halter
som innebär risker för människor och miljön. Eftersom de inte kan brytas ned,
försvinner de inte heller ur miljön. I Sverige är användning av vissa typer av
brandsläckningsskum den största direkta punktkällan till PFAS. Brandövningar
sker ofta vid flygfält, särskilt vid speciella brandövningsplatser, och PFAS är därför
en vanligt förekommande förorening vid flygplatser.

De högsta halterna PFAS i grundvattnet på Karlsborgs flygplats återfinns i de
centrala delarna av nya brandövningsplatsen, norr om flygfältet, och uppgår till
som mest 1,2 miljoner ng/l (PFAS-113). I den bedömda spridningsriktningen för
grundvatten (nordväst), ca 50 m nedströms brandövningsplatsen, har halter på
13 000-36 000 ng/l uppmätts (Niras 2017). På motsvarande avstånd uppströms
den bedömda strömningsriktningen, sydost om brandövningsplatsen, norr om
taxibanan, har halter på 342 respektive 810 ng/l av PFAS-11 uppmätts. Rakt
söderut, samt söder om taxibanan, har endast mycket låga halter uppmätts, vilket
leder till slutsatsen att förorening från brandövningsplatsen inte har spridits in mot
flygfältet och de ytor som berörs av planerad markavvattning. Vid den sydvästra
banänden bedöms det finnas en annan föroreningskälla, då halter i grundvatten
och dagvatten där visar påverkan av PFAS. Enstaka halter strax över
Livsmedelsverkets gränsvärde för tjänligt dricksvatten (900 ng/l) har uppmätts
där.

Dagvatten, både från den nya och den äldre brandövningsplatsen, samt från
flygplatsområdet samlas upp via dagvattensystemet och leds via Kärnebäcken ut
mot Bottensjön. Ytvatten i Kärnebäcken har visat sig innehålla relativt höga halter
av PFAS, vilka sannolikt har sitt ursprung i flygplatsområdet. Den årliga
uttransporten av PFAS via Kärnebäcken till Bottensjön har beräknats till i
storleksordningen 200-400 g (Niras 2017).

Befintliga dagvattenledningar ges en ny utformning så att de får en
magasinerande och flödesutjämnande effekt. Därför bedöms markavvattningen
inte medföra högre maximala flöden nedströms i Kärnebäcken. Avvattningen från
de östra 2/3 av området passerar befintliga pumpstationer, vilket också medför
begränsning av de maximala flödena. Utformningen med makadamdiken ger även
möjlighet till sedimentering och partikelavskiljning, vilket minskar grumligheten i
vattnet. Markavvattningens syfte är att avleda vatten från stråkytorna så att de
blir torrare och därigenom får en ökad bärighet om ett flygplan skulle kana av

2 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiska-
miljogifter/Perfluorerade-amnen/ (Naturvårdsverket sept 2017)
3 PFAS-11 är summa halt av av PFBS, PFHxS, PFOS, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA 6:2 FTS,
PFBA, PFNA, PFDA.
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banan. Markavvattningen innebär också att en större andel av årsnederbörden än
tidigare, inom de avvattnade områdena, avleds via dräneringar istället för att
infiltrera och bilda grundvatten. Det totala årsflödet ut från området via
Kärnebäcken till Bottensjön kommer därmed att öka något, även om ökningen
utjämnas för att undvika kraftiga flödesvariationer.

Eftersom uttransporten av dagvatten från flygfältet ökar något jämfört med
dagens läge, så kan den totala uttransporten av PFAS-föroreningar också komma
att öka. Beräkningar visar att markavvattningen teoretiskt skulle kunna ge ett
tillskott motsvarande knappt 2-4 % av den beräknade uttransporten av PFAS via
Kärnebäcken. Åtgärden bedöms därför endast påverka den totala uttransporten av
PFAS från flygplatsområdet till recipienten i mycket liten grad.

Med anledning av förekomsten av PFAS-ämnen har en utredning genomförts
avseende teknisk genomförbarhet och kostnader för att rena markavvattnings-
vattnet från den mer förorenade sydvästra banänden, som står för ca 73 % av det
beräknade tillkommande utsläppet från markavvattningsåtgärden. Bedömningen
är att en reningsanläggning, som renar vattnet från denna del av flygfältet, med
utjämningsmagasin skulle komma att kosta 17-24 MSEK. Driftkostnad för
anläggningen bedöms till ca 540 000 – 590 000 SEK per år. Till detta kommer
personalkostnader för ca 0,5 heltidstjänster. Den totala reningsgraden med
avseende på PFAS-föreningar som tillförs anläggningen uppskattas till 85–90 %.
Under förutsättning att halterna i inkommande vatten till reningsanläggningen
kommer att uppgå till ungefär samma halter som det ytliga grundvattnet inom
dränerade områden har idag, beräknas ca 2,8 g PFOS och totalt ca 14 g PFAS
avskiljas per år. Kostnaden för att avskilja ett gram PFOS beräknas då till
ca 680 000 SEK. Räknat på reduktionen av PFAS-11, där PFOS utgör en del, blir
kostnaden ca 133 000 SEK per gram. Då dräneringarna ännu inte har anlagts bör
antaganden om halter och dimensionering betraktas som preliminära. Utredning
och pilotförsök är nödvändigt att genomföra på det vatten som faktiskt kommer
att uppstå när markavattningen har anlagts. Detta underlag krävs för att närmare
bedöma utformningen av en reningsanläggning, hur mycket den kan rena, vad
kostnaden blir och om den är skälig i förhållande till miljönyttan.

I tabellen nedan sammanfattas de miljöaspekter som har bedömts, om de
behandlas vidare i MKB:n och vilken påverkan och konsekvens åtgärderna bedöms
medföra avseende miljöaspekterna.
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Miljöaspekt Hanteras
i MKB:n

Påverkan och konsekvens

Befintliga
verksamheter/vattenföretag

Ja Markavvattningen kommer utföras i sin helhet inom mark
som ägs av Fortifikationsverket. Inom flygfältet finns en del
äldre dikningsföretag (se Bilaga 2). Dräneringsvattnet
kommer ledas via ett dike mot Kärnebäcken. Ytterligare
markavvattningsföretag finns med avvattning till diket och
bäcken. Utjämning av flödena i bland annat makadamdiken
medför att maximala flöden inte bedöms öka och befintliga
markavvattningsföretag bedöms inte påverkas. Åtgärderna i
ansökan syftar enbart till förbättrad avvattning av flygfältet
och ska inte påverka markförhållanden på omgivande
fastigheter.

Mark och grundvatten Ja Föroreningar i jord har undersökts inom
markavvattningsområdet och alla föroreningshalter ligger
lägre än riktvärden för känslig markanvändning.
Grundvattenavsänkningen är liten och lokal inom
flygplatsområdet och påverkar inte vattennivåer inom
omkringliggande jordbruksområden. Dräneringen medför att
grundvattenbildningen minskar något i området, eftersom en
större andel vatten avleds som ytvatten. Risken för
förorening av grundvattnet ökar därför inte. Någon påverkan
på den djupare liggande grundvattenakviferen bedöms inte
vara aktuell vare sig genom föroreningsspridning eller
påverkan på nivåer. Sammantaget bedöms
markavvattningen inte påverka grundvattnet negativt.

Ytvatten Ja Påverkan på ytvattenrecipienter och vattenförekomster
avseende föroreningar och flöden har utretts och beskrivs.
Den ökning av tillförsel av PFAS till recipienten som
markavvattningen eventuellt kan medföra har beräknats vara
så liten att påverkan inte bedöms uppstå.

Naturmiljö Ja Enligt beräkningar bedöms markavvattningen ge ett
teoretiskt tillskott av föroreningsbelastning i form av PFAS i
Bottensjön, som är så litet att det inte skulle vara möjligt att
mäta och avseende PFOS utgör mindre än en hundradel av
miljökvalitetsnormen (MKN). Det går därför inte att säga att
markavvattningsåtgärden skulle medföra några
konsekvenser för naturmiljön i vatten över huvudet taget.

Åtgärderna bedöms ha negativa effekter på de fridlysta
arterna revlummer och mattlummer samt den rödlistade
månlåsbräken inom flygplatsområdet. Om föreslagna
skyddsåtgärder genomförs bedöms konsekvenserna för
naturmiljön bli små och lokala.

Landskapsbild Nej Markavvattningen innebär att jordbruksdränering anläggs på
stråkytor, dvs gräsytor i direkt anslutning till flygplatsens
rullbana. Ingen förändring sker av landskapsbilden.

Friluftsliv Nej Området som ska avvattnas ligger inom air-side, d.v.s. är
inhägnat och endast särskilt utbildad personal har tillträde till
området.
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Människors hälsa Ja Gränsvärde för PFOS i fisk överskrids redan i Bottensjön och
Vättern. Tillförsel av PFOS från markavattningen bedöms så
låg att halterna i förhållande till MKN inte bedöms påverkas.
Åtgärdena kommer inte medföra någon påverkan på PFOS-
halten i dricksvattentäkten Vättern.

Riksintressen Ja Åtgärden med markavvattning är viktig för riksintresset för
totalförsvaret då flygsäkerheten och därmed också
möjligheten att flyga på önskvärt sätt inte kan upprätthållas
om inte ytorna dräneras. Verksamheten bedöms inte kunna
ge påverkan på Vättern och därmed varken Natura 2000-
området eller riksintresset för naturvård. Åtgärderna bedöms
inte heller ge konsekvenser av den omfattningen att
riksintresset för yrkesfiske i Vättern och Bottensjön påverkas.
Vad gäller riksintressena för friluftslivet och kulturmiljö-
vården medför åtgärderna inga effekter som kan påverka
dessa.

Miljömål Ja Möjligheten att uppfylla miljökvalitetsmålen bedöms inte
påverkas av åtgärden.

Miljökvalitetsnormer (MKN) Ja Utsläpp av PFAS från dräneringsområdet kan som mest
påverka halten i Bottensjön med 1 % av MKN och åtgärden
bedöms inte vara av betydelse för möjligheten att klara MKN
i vattenförekomsten. Halter betydligt över MKN är sedan
tidigare uppmätta i recipienten. MKN för luftföroreningar,
buller och andra aspekter redovisas inte, då åtgärden inte
ger upphov till effekter av betydelse på dessa.

Kulturmiljö Nej Inga kända fornlämningar berörs.
Klimatpåverkan Nej Verksamheten bedöms inte medföra någon ökning av

växthusgaser av betydelse, inte heller bedöms framtida
ökning av nederbörd påverka de effekter som åtgärderna
medför i betydande grad, därför beskrivs inte klimatpåverkan
i MKB.

Sammantaget har åtgärderna med markavvattning bedömts ha effekter på
naturmiljö eftersom grävning sker inom områden med skyddsvärd flora. samt
effekter i form av en ökad uttransport av dräneringsvatten från området, som i sin
tur innebär en ökning av uttransport av förorening av PFAS. Konsekvensen av
effekten på floran kan begränsas genom skyddsåtgärder. Storleksordningen på
den ökade uttransporten av förorening har beräknats och bedömts så låg att den
negativa konsekvensen bedöms som mycket liten. Markavvattningen bedöms inte
påverka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormen för ytvatten.

Följande skyddsåtgärder vidtas för att inga betydande negativa konsekvenser ska
uppkomma:
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- Vid detaljprojektering ska hänsyn tas så att markavvattningen utförs på ett
sätt, så att risken för spridning av PFAS-förorenat grundvatten från nya
brandövningsplatsen inte ökar. Det görs genom att säkerställa att
vattengången i nya dräneringar inom markerat område (se MKB) inte är lägre
än +90,2 m.

- För att utjämna flödena i bland annat Kärnebäcken, nedströms området för
markavvattning, kommer befintliga dagvattenledningar delvis att bytas ut mot
makadamdiken, som har en partikelavskiljande, utjämnande och
magasinerande effekt.

- Markavvattningen ska utformas så att kontroll och separation av delflöden
från områden med olika grad av PFAS-förorening möjliggörs, med syfte att
minimera mängden ovidkommande vatten i en eventuell framtida
reningsanläggning.

- För att ge förutsättningar för återhämtning av mattlummer och revlummer ska
markskiktet läggas tillbaka överst efter genomförda åtgärder och åtgärderna
utföras vid torr väderlek för att undvika mer körskador än nödvändigt, dock
utanför växtsäsong.

- Växtplatsen för den hotade arten månlåsbräken föreslås att flyttas till en ny
plats i samband med arbetet. Flytt bör ske under höst, eller annan tid på året
som är frostfri och när det inte finns risk för att materialet torkar ut under
flytten. Uppgrävning av ytlagret och flytt till ny plats bör ske samma dag,
alternativ inom en period på några dagar. Åtgärden ska ske i samråd med
naturvårdsexpertis.

I övrigt åtar sig Fortifikationsverket, baserat på den förstudie som har genomförts,
att vidare utreda och redovisa de miljömässiga effekterna och de tekniska och
ekonomiska förutsättningarna för att rena uppsamlat dräneringsvatten med
avseende på PFAS.
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Dispens och tillstånd för markavvattning vid Karlsborgs
flygplats
Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning

1. Inledning

1.1 Bakgrund
Fortifikationsverket planerar att anlägga ny markdränering på flygplatsområdet
samt genomföra en restaurering av hela dräneringssystemet vid Karlsborgs
flygplats. Den nya dräneringen har bedömts kräva dispens från
markavvattningsförbudet samt tillstånd enligt 11 kap 13§ miljöbalken. Till en
tillståndsansökan enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
bifogas. Ett undantag finns för tillstånd till markavvattning vars miljöpåverkan är
utan betydelse. Eftersom dräneringsvattnet från markavvattningen innehåller
mindre mängder av miljöstörande ämnen ur gruppen PFAS4 har en MKB i detta fall
bedömts behövas.

Fortifikationsverket planerar även att genomföra andra arbeten på Karlsborgs
flygplats. Förutom reparation av hela dräneringssystemet omfattar projektet bl.a.
modernisering av flygplatsens ljussystem och inflygningshjälpmedel. Denna
modernisering av flygplatsen är nödvändig att genomföra för att flygplatsen ska
uppfylla kraven på elsäkerhet och flygsäkerhet.

En tillståndsprocess avseende ansökan om dispens och tillstånd till markav-
vattning startades initialt 2014 men stannade upp på grund av att PFAS-
förorening upptäcktes inom flygplatsområdet. En ny process inleddes med samråd
med Länsstyrelsen och en mindre samrådskrets hösten 2017. Därefter utfördes
kompletterande provtagningar och samråd med en utökad krets
genomfördesunder våren 2018. Samrådsredogörelse skickades in till Länsstyrelsen
i juni 2018 och Länsstyrelsen fattade i augusti beslut om att den planerade
verksamheten för markavvattning kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Av beslutet framgår att det är förekomsten av PFAS inom flygplatsområdet och
oron för spridningen av dessa ämnen till yt- och grundvatten, som är den
huvudsakliga orsaken till bedömningen.

De åtgärder i form av schaktning, transporter m.m. som krävs för anläggandet av
markavvattningen samt övriga delar av aktuellt projekt, åtgärder på flygplatsens
ljussystem och inflygningshjälpmedel, kommer att anmälas till
Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

4 PFAS – Samlingsnamn för gruppen perfluorerade ämnen (poly- och perfluorerade
alkylsubstanser). Används bl.a. i brandsläckningsskum.
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1.2 Allmän orientering
Karlsborgs flygplats är belägen i Karlsborgs kommun, se översiktskarta Figur 1.
Strax öster om flygplatsen finns sjön Vättern, och mot norr ligger Bottensjön och
tätorten Karlsborg. Det område på flygplatsen inom vilket markavvattning
planeras framgår av Figur 2 samt av Bilaga 1.

Figur 1. Översiktskarta, Karlsborgs flygplats (innanför röd cirkel).
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Figur 2. Karlsborgs flygplats och området för planerad markavvattning (innanför
den röda linjen). Rullbanan (innanför den gröna linjen) ingår inte i området som
ska markavvattnas.
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1.3 Administrativa uppgifter

Fastighetsägare: Fortifikationsverket
Postadress: 631 89 Eskilstuna
Organisationsnummer: 202100-4607
Telefonnummer: 010-444 40 00
Ombud: Göran Wahlström
Kontaktperson: Nicklas Berg
Telefonnummer: 010-44 44 991
Fastighetsbeteckning: Karlsborgs Flygfält 1:1>1
FORTVs dnr: 545/2012
Verksamhetsutövare: Försvarsmakten
Kommun/Län: Karlsborgs kommun/Västra Götalands län
Tillsynsmyndighet: Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM)5

Prövningsmyndighet för
dispens och tillstånd enligt
MB 11:13:

Länsstyrelsen Västra Götalands Län

Miljökonsekvensbeskrivningen har sammanställts av Ramböll Sverige AB.
Medverkande konsulter och hur kravet på sakkunskap enligt miljöbedömnings-
förordningen (SFS 2017:966) §15 har uppfyllts redovisas i Bilaga 9.

1.4 Rådighet
Hela flygplatsområdet ligger inom fastigheten Karlsborgs Flygfält 1:1<1 som ägs
av Fortifikationsverket i sin helhet. Samtliga planerade arbeten i projektet
kommer att utföras inom detta område. Rådighet för planerade arbeten bedöms
därför föreligga.

1.5 Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen
Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas till konsekvenser i driftskedet av de
markdräneringar som ansökan om tillstånd och dispens till markavvattning
omfattar. Konsekvenser av effekter som uteslutande hänför sig till
anläggningsskedet, t.ex buller, hantering av länshållningsvatten och
avfallshantering, hanteras i den anmälan som kommer att göras till FIHM med
anledning av schaktarbeten och övriga åtgärder kopplade till det större projektet
som, förutom markavvattningen, innefattar åtgärder på flygplatsens ljussystem
och inflygningshjälpmedel. Hanteringen av schaktmassor från markavvattningen
och andra åtgärder i anläggningsskedet kommer också att ingå i den anmälan.

Den huvudsakliga orsaken till att verksamheten har bedömts kräva en
miljökonsekvensbeskrivning och bedömts medföra betydande miljöpåverkan är
förekomsten av PFAS-förorening inom flygplatsområdet.
Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar därför främst åtgärdens effekter på

5 Fr.o.m 2017-10-01 har Generalläkaren bytt namn till Försvarsinspektören för hälsa och
miljö
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spridning av PFAS och konsekvenser av detta, men även påverkan på naturmiljön
som en direkt följd av de fysiska åtgärdena inom området. De fysiska åtgärderna
sker inom befintliga stråkytor men grundvattenpåverkan och påverkan på ytvatten
tas upp och bedöms i MKB inom ett större geografiskt område. De miljöaspekter
som kommer att beaktas i denna miljökonsekvensbeskrivning är redovisade i
Tabell 1.

Tabell 1. Beskrivning av vilka miljöaspekter som hanteras i MKB:n samt
motivering till detta.
Miljöaspekt Hanteras

i MKB:n
Kommentar

Befintliga
verksamheter/vattenföretag

Ja Markavvattningens eventuella påverkan på befintliga
verksamheter och markavvattningsföretag belyses.

Mark och grundvatten Ja Påverkan på mark och grundvatten har utretts och beskrivs.
Ytvatten Ja Påverkan på ytvattenrecipienter och vattenförekomster

avseende föroreningar och flöden har utretts och beskrivs.
Naturmiljö Ja Påverkan på Kärnebäcken och Bottensjön beaktas. Påverkan

på naturmiljö inom flygplatsområdet bedöms.
Landskapsbild Nej Markavvattningen innebär att jordbruksdränering anläggs på

stråkytor, dvs gräsytor i direkt anslutning till flygplatsens
rullbana. Ingen förändring sker av landskapsbilden.

Friluftsliv Nej Området som ska avvattnas ligger inom air-side, dvs är
inhägnat och endast särskilt utbildad personal har tillträde till
området (dvs inte allmänheten).

Människors hälsa Ja Eventuell påverkan på människors hälsa på grund av
föroreningsspridning till vattenskyddsområden och
fiskeområden bedöms.

Riksintressen Ja I MKB:n redogörs för vilka riksintressen som kan beröras och
om de påverkas eller inte av den planerade verksamheten.

Miljömål Ja Åtgärdens påverkan på uppfyllelsen av relevanta miljömål
beskrivs.

Miljökvalitetsnormer (MKN) Ja Påverkan på MKN för vatten utreds och bedöms. MKN för
luftföroreningar, buller och andra aspekter redovisas inte
vidare, då åtgärden inte ger upphov till effekter av betydelse
på dessa.

Kulturmiljö Nej Inga kända fornlämningar berörs.
Klimatpåverkan Nej Verksamheten bedöms inte medföra någon ökning av

växthusgaser av betydelse, inte heller bedöms framtida
ökning av nederbörd påverka de effekter som åtgärdena
medför i betydande grad, därför beskrivs inte klimatpåverkan
i MKB.

2. Förutsättningar

2.1 Karlsborgs flygplats
Vid F7 Insatsbas Karlsborg, ingående i Karlsborgs Garnison, bedrivs militär flyg-
och övningsverksamhet för Försvarsmaktens behov.
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Huvuduppgiften för flygplatsen är att betjäna flygverksamhet för insatsstyrkor i
nationell och internationell verksamhet. Sekundära uppgifter för flygplatsen är
bland annat Flygskolans och helikopterflottiljens behov av flygträning.

Verksamhetsansvarig för flygplatsen är F7 som har en flygplatspluton grupperad
på Karlsborgs flygplats.

2.2 Vattendomar och markavvattningsföretag
Det aktuella markområdet avvattnas mot Kärnebäcken. Nedan samt i Figur 3 och i
Bilaga 2 redovisas de markavvattningsföretag som finns i anslutning till aktuell
sträcka längs Kärnebäcken eller i närheten av området som ska markavvattnas.

· Markavvattningsföretag, giltiga beslut: 1. Karlsborgs dikningsföretag av år
1943 (får ej utlämnas)(1116), 2. Stjärnvik med flera torrläggningsföretag
av år 1919 (0171), 3. Karlsborgs flygfält dikningsföretag av år 1937
(0859).

· Markavvattningar utan giltiga beslut: U 0037, U 0483 och U 0874.

Figur 3. Närliggande markavvattningsföretag. Större bild återges i Bilaga 2.

2.3 Planförhållanden
Området ligger inte inom detaljplan. Kommunens tillkommande detaljplaner, som
håller på att utarbetas, ligger inte i närheten av markavvattningsprojektet.
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Karlsborgs översiktsplan vann laga kraft 2014-10-23. På markanvändningskarta i
översiktsplanen anges aktuell fastighet och dess nära omgivningar som ”Militärt
flyg-, skjut- eller övningsområde”.

Verksamheten med markavvattningsprojektet står inte i konflikt med någon
planerad markanvändning.

2.4 Strandskydd och vattenskyddsområde
För både Bottensjön och Vättern gäller strandskydd 300 m. Strandskyddsområdet
för Vättern kan marginellt komma att påverkas av rörläggning intill nordöstra
delen av banan, där åtgärder görs inom 300 m från Vättern.

Figur 4. Natur- och kulturintressen nära projektområdet (se Bilaga 3 för större
bild).

Hela Vättern inklusive Bottensjön utgör vattenskyddsområde. Vättern är en
ytvattentäkt och försörjer över 260 000 människor i 11 kommuner med
dricksvatten.

Hela flygplatsområdet, med undantag för Kasernområdet i norr, avvattnas till
Kärnebäcken som ligger nordväst om flygplatsen. Kärnebäcken, väster om
järnvägen, utgör en del av vattenskyddsområdet för Vättern då bäcken rinner ut i
Bottensjön som i sin tur når Vättern via en kanal. Särskilda skyddsföreskrifter
gäller för vattenskyddsområdet, bland annat avseende upplag, uppställning och
schaktningsåtgärder. Inga arbeten i projektet kommer utföras inom
vattenskyddsområdet.



8 av 55

Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning

Dispens och tillstånd för markavvattning vid Karlsborgs flygplats

Unr 1320027196

2.5 Riksintressen
Flygplatsområdet utgör riksintresse för totalförsvaret, inklusive hinderfritt område,
influensområde luftrum och stoppområde för höga objekt (MB 3 kap. § 9).

Flygplatsområdet omfattas också av riksintresse för kulturmiljö, Karlsborg-
Valeberget (MB 3 kap § 6). Markavvattningen anläggs inte i denna del av
flygplatsområdet. Flygplatsen ligger även inom riksintresse för rörligt friluftsliv för
Vättern (MB 4 kap § 2). Då allmänheten idag inte har tillträde till området
påverkas inte friluftslivet. Då riksintressena för kultur och friluftsliv inte bedöms
påverkas tas de inte vidare upp i denna MKB.

I närheten av flygplatsområdet förekommer även följande riksintressen:
· Riksintresse för naturvård (MB 3 kap §6); Vättern
· Riksintresse för friluftslivet (MB 3 kap. §6); Göta kanal
· Riksintresse för yrkesfisket (MB 3 kap §5); Bottensjön och Vättern.
· Riksintresse Natura 2000 (MB 4 kap § 8); Västra Vättern (SE0540225).

2.6 Natura 2000
Vättern är Natura 2000-område. Delen Västra Vättern (SE0540225), som ligger i
anslutning till Karlsborg är utpekat enligt habitatdirektivet (SCI). Vättern (östra)
(SE0230268) omfattas även av fågeldirektivet (SPA) och gränsen mot det
området finns cirka 8 km öster om Karlsborgs flygplats. Utpekandet av Natura
2000-området innebär att området även utgör riksintresse enligt 4 kap. MB.

Utpekandet som Natura 2000-område har sin grund i att Vättern är en djup och
stor klarvattensjö med unik fauna med många issjörelikter. Den naturtyp som ska
skyddas utgörs av ”ävjestrandsjöar”, ”kransalgsjöar” och speciellt utpekade arter
som ska skyddas är nissöga och stensimpa. (Länsstyrelsen 2018)

Karlsborgs fästning (SE0540210) är ett Natura 2000-område cirka 350 m norr om
flygplatsområdet, och utpekandet har sin grund i betydelsen som
övervintringsplats för fladdermusarten barbastell. (Länsstyrelsen 2018).

2.7 Artskydd
I samband med en tidigare inventering av området kring flygplatsen har två
fridlysta växtarter påträffats:

· Mattlummer, Lycopodium clavatum L.
· Revlummer, Lycopodium annotinum L.

Arterna omfattas av skydd enligt § 8 artskyddsförordningen (SFS 2007:845).
Detta innebär att i fråga om sådana vilt levande kärlväxter, mossor, lavar,
svampar och alger som anges i bilaga 2 till artskyddsförordningen är det förbjudet
att:
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1. plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna,
och
2. ta bort eller skada frön eller andra delar.

Båda arterna finns också upptagna i bilaga 5 i EU:s art- och habitatdirektiv.

Lumrar är en grupp vintergröna växtarter som bildar långa revor med upprätta
skott. Lummerväxter är kärlkryptogamer, d.v.s. de förökar sig via sporer. Båda
arterna finns i hela landet men är ovanligare i södra och mellersta Sverige. En
typisk växtmiljö för lumrar är i normalfallet skogsmark och fjäll, men de kan också
förekomma i mer urbana miljöer. Det har genom åren varit populärt att plocka
lumrar och använda som juldekoration, vilket tidigare varit ett hot mot arten
eftersom den växer så långsamt. Idag betraktas både mattlummer och revlummer
som livskraftiga och de finns inte upptagna på den svenska rödlistan.

Mattlummer och revlummer förekommer på flera platser inom flygplatsområdet,
bland annat i yta 2 i Figur 13, se vidare i avsnitt 5.4.1. Inom projektet söks
dispens från artskyddsförordningen för påverkan på dessa arter.

2.8 Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten6

2.8.1 Ytvattenförekomst Bottensjön
Bottensjön utgör en ytvattenförekomst (SE649169-142433).

Ekologisk status
Den ekologiska statusen bedöms vara god, enligt statusbedömning 2015.
Bedömningen av näringsämnen och försurning visar på att vattenkvaliteten är bra.
Hydromorfologin (vandringshinder och strandzonen) visar på en måttlig påverkan
men den är inte så stor så att man med säkerhet kan säga att den ekologiska
statusen är påverkad. Nyare biologiska undersökningar saknas. Ett äldre provfiske
från 1995 visade på god status.

Kemisk status
Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god kemisk status enligt statusklassning
från 2017. I EU:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG samt 2013/39/EU) anges
gränsvärdet, det vill säga den tillåtna halten, för kvicksilver i biota till 20
mikrogram per kilogram (μg/kg). I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet
i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Vattenförekomsten
uppnår inte heller god status med avseende på polybromerade difenyletrar
(PBDE). Detta med anledning av ett nytt Europeiskt gränsvärde för PBDE i fisk
tyder på att gränsvärdet överskrids i alla ytvatten. Då kvicksilver och PBDE
bedöms överskridas i alla svenska ytvattenförekomster betecknas dessa som
överallt överskridande ämnen. Även i den senaste beslutade statusklassningen
bedömdes att vattenförekomsten inte uppnår god kemisk status.

6 Uppgifterna i detta avsnitt är i huvudsak hämtade från viss.lansstyrelsen.se, 2018-01-15
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Även utan de överallt överskridande ämnena bedöms vattenförekomsten inte
uppnå god kemisk status till följd av uppmätta halter av PFOS7. Bedömningen
grundar sig på att PFOS har uppmätts i halten 0,0036 µg/l i ett vattenprov i
Bottensjön. Länsstyrelsen har även genomfört en mätkampanj av miljögifter i
vattenförekomster 20178 och då uppmättes halter på mellan 0,0017 – 0,0052 µg/l
i tre olika provpunkter i Bottensjön. Samtliga är högre än gränsvärdet för
årsmedelvärde (HVMFS 2013:19), vilket är 0,00065 µg/l. I två prov av abborre
har PFOS-halter uppmätts om 11 µg/kg våtvikt (vv) respektive 14 µg/kg vv, vilket
överskrider gränsvärdet på 9,1 µg/kg vv.

Enligt VISS9 utgör Karlsborgs flygplats en punktkälla av PFOS till Bottensjön och
efterbehandling av mark förorenad av PFOS föreslås som en möjlig delåtgärd för
att uppnå god kemisk status.

Kvalitetskraven är god ekologisk status samt god kemisk ytvattenstatus med
undantag för de överallt överskridande ämnena kvicksilver och PBDE.

Bedömningen är att det finns en risk att Kemisk status ej uppnås till 2027 på
grund av förekomsten av PFOS.

7 PFOS – Perfluoroktansulfonat. Tillhör ämnesgruppen PFAS
8 Rapport 2018:44, Mätkampanj 2017 - Miljögifter i ytvattenförekomster, Länsstyrelsen i
Västra Götaland
9 Vatteninformationssystem Sverige, viss.lansstyrelsen.se, 2018-01-15, arbetsmaterial
2017-05-18.
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Figur 5. Vattenförekomsten Bottensjön. (Från VISS.länsstyrelsen.se)

2.8.2 Ytvattenförekomst Vättern-Storvättern

Bottensjön avrinner mot Vättern. Vättern-Storvättern är en ytvattenförekomst
(WA11665077/ SE646703-142522), Figur 6.

Ekologisk status
Ekologisk status för Stor-Vättern har i den senaste statusklassningen från 2017
bedömts vara god. Miljökvalitetsnormerna, beslutade 2017, anger att god
ekologisk status ska upprätthållas. Undersökningar av fisksamhället och
makrofyter har varit avgörande för statusklassningen. Enligt expertbedömning
uppvisar Vätterns fisksamhälle god status. Nätprovfisken har genomförts årligen
mellan 2005 och 2012. Fisksamhället är inte påverkat av försurning eller
övergödning. Röding och öring uppvisar en positiv beståndsutveckling.

Inventeringar av vattenväxter (makrofyter) utförda 2005-2011 visar på god
status. Sjöns storlek gör att det förekommer ovanligt många arter och livsmiljöer.
Undersökningar av växtplankton och bottenfauna visar på hög status och de
vattenkemiska parametrarna visar på hög eller god status.

Kemisk status
Vattenförekomsten uppnår ej god kemisk status, vilket även gäller kemisk status
utan överallt överskridande ämnen (statusklassning 2017). Miljökvalitetsnormerna
anger att god kemisk ytvattenstatus ska uppnås (årsangivelse saknas).
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Statusbedömningen grundar sig på mätningar av kvicksilver, PFOS, dioxiner och
dioxinlika PCBer och polybromerade difenyletrar (PBDE) i fisk i Vättern 2001-2014
samt halter av tributyltenn (TBT) i sediment. Bedömningen grundar sig på
mätningar av tributyltenn, TBT, i sediment, där gränsvärde överskrids
huvudsakligen i hamnområden. Kvicksilver och PBDE omfattas av mindre stränga
krav då de utgör överallt överskridande ämnen.

De uppmätta halterna av kvicksilver ligger mellan 390 - 1600 µg/kg våtvikt (vv),
att jämföra med gränsvärdet för kvicksilver ligger på 20 µg/kg vv.

Uppmätta halter av PFOS har varit 21 respektive 70 µg/kg vv i röding och
15 µg/kg vv i aborre. De uppmätta halterna överskrider gränsvärdet på 9,1
µg/kg vv.

Dioxiner och dioxinlika PCBer har analyserats i Vättern vid flera tillfällen och i olika
fiskarter. En trend till nedåtgående halter kan skönjas.

De uppmätta halterna av PBDE ligger mellan 5,4 - 13,8 µg/kg vv. Gränsvärdet för
PBDE ligger på 0,0085 µg/kg vv.

Miljökvalitetsnormerna innebär att god kemisk ytvattenstatus ska uppnås med
undantag för de överallt överskridande ämnena kvicksilver och PBDE. För TBT
finns en tidsfrist att god kemisk status ska uppnås till 2027.

Figur 6. Vattenförekomsten Storvättern. (Från VISS.länsstyrelsen.se).
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2.8.3 Grundvattenförekomst Karlsborg- S. Fågelås
Flygplatsområdet i sin helhet ligger inom den nordligaste delen av
grundvattenförekomsten Karlsborg- S.Fågelås (WA22881836/ SE647199-141548),
Figur 7. Grundvattenförekomsten är ett grundvattenmagasin i sedimentär bergart.

Figur 7. Grundvattenförekomsten Karlsborg- S.Fågelås (Från
VISS.länsstyrelsen.se).

Statusbedömning
Enligt senaste beslutade statusklassning från 2009, samt arbetsmaterial från
2015, bedöms både kvantitativ status och kemisk grundvattenstatus som goda.
Varken kvantitativ status eller kemisk status är dock undersökta. För kvantitativ
status baseras bedömningen på att tillgången på grundvatten inom regionen
vanligen är god. För den kemiska statusbedömningen anges att tillförlitligheten är
låg, eftersom grundvattenförekomsten saknar analysdata.

Inom området för grundvattenförekomsten har det inom ramen för Länsstyrelsen
arbete med förorenade områden identifierats flera verksamheter som kan utgöra
punktkällor för förorening av t.ex. färg, lösningsmedel, karbidslam och krom. Vid
Karlsborgs flygplats är grundvattnet i jordlagren över den sedimentära
grundvattenförekomsten förorenat med PFAS.

Miljökvalitetsnorm
Kvalitetskraven är god kvantitativ status samt god kemisk status.
Det bedöms att risk finns att god kemisk status inte kan uppnås 2021 på grund av
förekomst av punktkällor med förorening.
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2.9 Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
För Bottensjön och Vättern gäller även miljökvalitetsnormer enligt fisk- och
musselvattenförordningen, då de båda tillhör Vätterns fiskvatten (SEFI1013).

3. Alternativ

I en MKB ska nollalternativ liksom alternativa lokaliseringar och alternativa
utformningar redovisas. Syftet med åtgärden är att öka markens bärighet för att
uppfylla gällande flygsäkerhetskrav. En alternativ utformning skulle kunna vara att
minska området som ska dräneras. Andra alternativ för att uppnå syftet, utan att
dränera området, bedöms inte finnas. Alternativ lokalisering för de nu planerade
arbetena bedöms inte vara aktuellt att belysa, eftersom dräneringen behöver
utföras i direkt anslutning till rullbanan på en befintlig flygplats.

3.1 Nollalternativ
Nollalternativet är de konsekvenser som följer av att den planerade dräneringen
inte utförs. Befintliga förhållanden kommer att vidmakthållas och nollalternativet
innebär därför att dräneringen i stort sett har samma utformning som idag.

Karlsborgs flygplats är idag stängd och får inte användas bland annat på grund av
att rullbanan, som en följd av ålder och bristande dränering, är i allt för dåligt
skick och måste totalrenoveras. Banan uppfyller inte heller gällande regelverk
(RLM-F, Regler för militär luftfart – Utformning av militära flygplatser) avseende
flygsäkerhet, på grund av för dålig bärighet i stråkytorna. Kraven är satta för att
säkerställa att luftfartyg som av någon anledning rullar av banan, inte ska sjunka
igenom och välta, utan ska kunna stanna upp alternativt styra tillbaka på banan.
Skuldra och inre stråk ska också kunna bära flygplatsens räddnings- och
fälthållningsfordon. Nollalternativet innebär att flygplatsen, även om banan
åtgärdas, inte kan uppfylla gällande krav på flygsäkerhet som behövs för att den
ska kunna användas.

3.2 Alternativ utformning
Alternativ utformning kan vara att endast dränera de områden som är tvingande
att dränera för att klara gällande regelverk. Dessa områden omfattar stråkytorna
ut till 55 m från bankanterna samt de så kallade utrullningsområdena som
sträcker sig ut till 360 m från respektive banändas slut.

Dränering av övriga ytor inom manöverområdet behövs för att vattenspeglar, som
lockar till sig fåglar, inte ska uppstå. Dränering av dessa ytor är direkt kopplade
till flygsäkerheten som helhet, dock är de ytorna inte tvingande att dränera enligt
gällande regelverk.

Om den yta som dräneras görs mindre, minskar den totala mängden
dräneringsvatten ut från området. Att minska mängden dräneringsvatten ut från
området bedöms inte ha någon effekt på naturmiljön, och påverkan på
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omfattningen av uttransporten av PFAS-föroreningar från området bedöms bli
marginell. Bedömningen grundar sig på att förhöjda PFAS-halter inom
dräneringsområdet uppträder framför allt inom sydvästra banänden, där dränering
är nödvändig för att utrullningsytan ska kunna ha den bärighet som krävs enligt
gällande regelverk. Inom de ytor som skulle undantas från dränering, i huvudsak
inom de nordöstra delarna av flygfältet, har endast låga halter PFAS påvisats.

3.3 Sammanfattande bedömning alternativ
Nollalternativet, att dräneringen inte utförs, innebär att Karlsborgs flygplats inte
uppfyller gällande regelverk avseende flygsäkerhet.

Den alternativa utformningen bedöms inte heller vara lämplig,
detta då förslaget inte har någon effekt på varken naturmiljön eller uttransport av
PFAS-förorening samtidigt som det är negativt för flygsäkerheten.

Slutsats av alternativjämförelsen är att dräneringen bör utföras enligt det sökta
förslaget.

4. Planerad verksamhet/Teknisk beskrivning

4.1 Planerade åtgärder
Fortifikationsverket planerar att genomföra arbeten på Karlsborgs flygplats. Hela
flygplatsen kommer att förses med ny dränering. Förutom reparation av hela
dräneringssystemet omfattar projektet modernisering av flygplatsens ljussystem
och inflygningshjälpmedel. Denna modernisering av flygplatsen är nödvändig att
genomföra för att flygplatsen ska uppfylla kraven på elsäkerhet och flygsäkerhet.
Åtgärderna och de schaktarbeten m.m. som blir aktuella i anläggningsskedet
kommer att anmälas till FIHM.

Stråkytorna (gräsytorna runt rullbana och taxibanor) är idag blöta och har därför
för dålig bärighet. Detta innebär bl.a. att ett flygplan inte skulle klara en avåkning
utan att sjunka ner i marken. Därför behöver dräneringar anläggas. Planerat
område för markavvattning framgår av Bilaga 1 och Figur 8.
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Figur 8. Karlsborgs flygplats och området för planerad markavvattning (innanför
den röda linjen). Rullbanan (innanför den gröna linjen) ingår inte i området som
ska markavvattnas.

4.2 Utförande av dräneringsåtgärder
Alla stråkytor kommer att förses med dränering av jordbrukstyp (Ø ca 90 mm).
Denna dränering förläggs på ca 90 cm djup. Återfyllnad kommer att ske med grus
upp till 15 cm under omkringliggande mark och därefter sker återställning med
befintlig matjord. Totalt kommer ca 25 km dränering att läggas. Den areal som
kommer att avvattnas/dräneras uppgår till ca 58 ha. Delar av dessa ytor ska
tidigare ha haft täckdikningssystem bestående av tegelrör Ø 75-100 mm.
Befintliga dagvattenledningar längs med rullbana och taxibanor (ca 10 m ut från
bankanten) kommer att rivas och ersättas med ny dränering i längsgående
makadamdiken (toppslitsad Ø 160 mm). Dikena kommer att fyllas med makadam
upp till ca 15 cm under markytan och därefter toppas med grus ända upp till
markytan. Denna dränering har till uppgift att samla upp ytvatten samt att
fungera som fördröjningsmagasin. Totalt kommer ca 9 km dränering att läggas i
makadamdiken.

Utöver planerad markavvattning enligt ovan kommer befintlig kantdränering längs
rullbanan (i anslutning till asfaltkant) att bytas ut till ny kantdränering som ska
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avvattna banans överbyggnad, men då det inte handlar om markavvattning ingår
denna åtgärd inte i här aktuell ansökan. En anmälan för projektet med ny
bankantdränering har gjorts till FIHM och beslut har erhållits (beslut 2018-10-01,
FIHM2018-536-9). Alla nya dräneringsledningar kommer att anslutas till befintligt
dagvattensystem via delvis nya ledningar. Den nya dräneringen kommer inte att
läggas djupare än befintlig dränering.

En förprojektering av dräneringar utfördes 2014 och ligger till grund för bl.a.
bedömningen av dräneringarnas längd. En ny detaljprojektering för
dräneringssystemet kommer att tas fram före byggnation. Vid detalj-
projekteringen ska hänsyn tas till eventuella villkor i tillståndet samt till
skyddsåtgärder angivna i tillståndsansökan och MKB. Vid utformning av
markavattningen ska hänsyn särskilt tas till att nya dräneringar inte ska påverka
grundvattennivåer och grundvattnets strömningsriktning på ett sätt så att den
riskerar att öka spridningen av PFAS från den nya brandövningsplatsen, där
grundvattnet är kraftigt förorenat. Befintliga grundvattenförhållanden och hur
dessa påverkas av projektet redovisas vidare i avsnitt 5.2. För att säkerställa att
dräneringar som läggs i området strax söder om den nyare brandövningsplatsen
inte ska riskera att bidra till spridning av markföroreningar i riktning bort från
brandövningsplatsen, kommer nya dräneringar i detta område inte läggas med en
vattengång lägre än +90,2 m (Figur 9). Inom övriga delar av dräneringsområdet
bedöms ingen risk föreligga för att den planerade markavvattningen ska kunna
påverka spridningsförhållandena för grundvatten vid brandövningsplatsen.
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Figur 9. Område inom vilket nya dräneringar med vattengång lägre än +90,2 m
inte kommer att läggas, avser den gulmarkerade ytan på bilden. Den röda linjen
visar område för planerad markavvattning.

5. Omgivningsförhållanden

5.1 Lokalisering
Karlsborgs flygplats är belägen i Karlsborgs kommun, se översiktskarta Figur 1.
Flygplatsen är en militär flygplats som ägs och förvaltas av Fortifikationsverket.

5.2 Mark- och grundvattenförhållanden
Marken där åtgärderna planeras genomföras är relativt plan. På SGU:s översiktliga
jordartskarta (SGU:s kartvisare) framgår att ytskiktet i huvudsak består av
postglacial sand. Jordlagren på flygplatsområdet består av ett 20-30 cm tjockt
lager av mullhaltig jord. Därunder varierar jordarterna inom området, alltifrån
siltig torrskorpelera till grusig siltig sand. Problem med blöt mark förekommer
inom hela flygplatsområdet på grund av täta jordlager och då framför allt i den
sydvästra delen av området.
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Tidigare utredningar (Figur 10, Niras 2017) har visat att den huvudsakliga
grundvattenströmningen från flygplatsområdet är riktad åt nordväst mot
Bottensjön. Bottensjön når sedan Vättern via en kanal. Grundvattenströmningen
från en mindre del i öster, vid den f.d. brandstationen, kan eventuellt vara riktad
åt öster direkt mot Vättern. Detta område berörs dock inte av de planerade
åtgärderna för markavvattningen.

Figur 10. Bedömda grundvattennivåer enligt Niras 2017.

Grundvattenförhållandena inom planerat område för markavvattning i förhållande
till den nya brandövningsplatsen, där höga PFAS-halter har uppmätts i
grundvattnet, har utretts av Ramböll, vilket redovisas i PM i Bilaga 4. Som
underlag för utredningen finns bland annat en nivåmätning i ett stort antal
grundvattenrör, som utfördes i juni 2018. För området närmast den nya
brandövningsplatsen har en interpolation av uppmätta nivåer utförts för att
bedöma strömningsriktningen (Figur 11).
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Figur 11. Interpolation av grundvattennivåer i området vid den nyare
brandövningsplatsen baserat på nivåmätning i juni 2018.

Grundvattennivåerna uppmätta i juni 2018 kan antas motsvara en situation med
naturligt låga-mycket låga grundvattennivåer. I utredningen har även studerats
grundvattennivåer uppmätta av Niras i april 2015 och av Ramböll i december
2017. Dessa mätningar utfördes under perioder med relativt höga grundvatten-
nivåer. I samband med Niras mätning i april 2015 uppvisade flera rör, framför allt
strax norr om den nyare brandövningsplatsen och järnvägen, artesiska
förhållanden, dvs. att grundvattnet har en trycknivå som ligger över markytans
nivå. Grundvattennivåerna i förhållande till markytan har inom området för
planerad markavattning uppmätts till mellan markytans nivå ned till ca 1,8 m
under markytan. Nivåerna varierar mellan olika mättillfällen i enskilda punkter.

Längs med rullbanan tycks en vattendelare vara belägen i höjd med rör R1703
(för placering se Figur 17), vilket är ca 350 m från den sydvästra banänden. Öster
därom strömmar grundvattnet potentiellt sett i riktning mot brandövningsplatsen,
medan det väster därom strömmar i riktning mot sydvästra änden av rullbanan.

I samband med mätningen i juni 2018 var det tydligt att det i anslutning till den
nyare brandövningsplatsen sker en generell strömning in mot platsen i riktning
från rullbanan. Nivåerna vid rullbanan låg i detta område på
ca +91-92 m medan de strax norr om den nyare brandövningsplatsen låg som
lägst på + 87-88 m. Detta är också vad som antagits i tidigare utredningar (Niras,
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2017), men underlaget för bedömning var då betydligt mer oklart då inte senare
installerade rör i anslutning till rullbanan fanns att tillgå för mätning.

Vattengångarna i brunnar i befintligt dag- och dräneringsvattensystem har också
studerats i förhållande till grundvattennivåernas variation inom den nya
brandövningsplatsen. Av nivåerna framgår att det inte går att utesluta att
dräneringar som läggs i området strax söder om den nyare brandövningsplatsen
skulle kunna få en dränerande effekt på grundvattnet i området, och därmed bidra
till spridning av markföroreningar i riktning bort från brandövningsplatsen. Detta
då nivåer på som mest ca +90 m har uppmätts inom brandövningsplatsen vilket
är över nivån på vissa befintliga vattengångar söder om brandövningsplatsen.
Grundvattennivåerna uppmätta i juni 2018 var dessutom generellt låga och kan
tidvis antas kunna ligga åtminstone 1 m högre, vilket förstärker riskbilden.

Risken begränsas sannolikt till norra delen av flygfältet då planerade vattengånger
i närmare anslutning till rullbanan ligger på en högre nivå (ca +92). I väster
begränsas området, som eventuellt riskerar att påverkas, av ovan nämnda
vattendelare som ligger tvärs rullbanan. Där ligger grundvattennivån på ca +93 m
att jämföra med högsta uppmätta nivå kring brandövningsplatsen på + 90-91 m.
Något grundvattenflöde från brandövningsplatsen till området väster om
vattendelaren är således inte troligt.

5.3 Ytvattenavrinning
Planerad avvattning av markområde sker via diken på flygplatsområdet vidare
mot Kärnebäcken. Det befintliga dagvattensystemet illustreras i Figur 12. Delar av
avrinningen, motsvarande ca 2/3 av flygfältet passerar pumphuset, som pumpar
vatten till Kärnebäcken. Vatten från sydvästra delen av bannan rinner med
självfall via diken till Kärnebäcken. Kärnebäcken mynnar sedan ut i Bottensjön
som har sitt utlopp i Vättern. En mindre del av dagvattnet från flygplatsområdet
avrinner till ett utlopp i Vättern, men denna del berörs inte av planerad
markavvattningsåtgärd.
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Figur 12. Befintligt dagvattensystem. Mörkblått- utlopp i Vättern. Ljusblått –
utlopp via pumpstation till Kärnebäcken. Övriga – utlopp via dike i sydväst till
Kärnebäcken. Sifferbeteckningarna anger dagvattenbrunnar där provtagning har
skett.

5.4 Naturvärden

5.4.1 Växt- och djurliv inom flygplatsområdet
Under 2015 genomfördes en inventering av insekter, kärlväxter och fåglar inom
flygplatsområdet i stort (Ecocom 2015). Återkommande avslagning av gräs på
stora delar av gräsmarkerna inne på flygfältet, tillsammans med den sandiga
marken, gör att höga botaniska naturvärden kunnat utvecklas på Karlsborgs
flygplats. Gräsmarkerna på Karlsborgs flygplats är rika på växter som hör till
hävdade slåttermarker, såsom liten blåklocka, svartkämpar, prästkrage, fyrkantig
johannesört, blåsuga och ögontröst. Sådana växtmiljöer drar till sig ett rikt
insektsliv och 232 insektsarter påträffades under inventeringen. Den militära
verksamheten bedöms vara en av anledningarna till att naturvärden kunnat
utvecklas inom området.

Sammantaget påträffades 10 rödlistade arter under inventeringen: en
stumpbagge Margarinotus purpurascens (NT, Nära hotad), väpplingsandbi (EN,
Starkt hotad), nyponsandbi (VU, Sårbar), violettkantad guldvinge (NT),
svävflugelik dagsvärmare (NT), sexfläckig bastardsvärmare (NT), allmän
metallvingesvärmare (NT), månlåsbräken (NT) och fåglarna storspov (NT) och
sånglärka (NT).
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Två fridlysta växtarter påträffades, mattlummer och revlummer, som är fridlysta
med stöd av § 8 i artskyddsförordningen. Arterna kommer att påverkas inom
projektet, framförallt inom yta 2 i Figur 13.

Den rödlistade arten månlåsbräken växer inom yta 1 i Figur 13, vilken kommer att
påverkas inom projektet. Arten är en mycket liten ormbunksväxt, endast 5-15 cm
hög. Arten återfinns på magra marker som naturbetesmarker och slåtterängar,
eller i marker med en skötsel som efterliknar en sådan mer traditionell skötsel.
Arten minskar på grund av brist på skötsel av sådana marker i landskapet. Flera
andra arter av låsbräknar omfattas av fridlysningsbestämmelser i
artskyddsförordningen, dock inte månlåsbräken.

Figur 13. Ytor med naturvärden inom det inventerade området (Ecocom 2015).

Vid nordöstra änden av rullbanan finns en generaliserad observationspunkt
(Karlsborgs flygplats) med 285 observationer av fåglar i perioden 29 maj 2008 –
29 maj 2018 (Artportalen 2018). Många av fåglarna i denna punkt bedöms vara
fåglar som rastar eller häckar i strandmiljöerna vid Vättern.

Ett lövskogsobjekt (klass 4, lägsta klass) ligger intill flygplatsområdet
(Länsstyrelsen 2018). Lövskogen bedöms inte påverkas av de planerade
åtgärderna.
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5.4.2 Kärnebäcken
Kärnebäcken är det vattendrag dit en stor del av avrinningen från det berörda
området går. Vattendraget leder ut i Bottensjön, se avsnitt 2.8.1. Kärnebäcken
utgör inte någon vattenförekomst som omfattar av miljökvalitetsnormer.

Dagvatten, både från den nya och den äldre brandövningsplatsen, samt från
flygplatsområdet samlas upp via dagvattensystemet och leds via Kärnebäcken ut
mot Bottensjön. Kärnebäcken utgör en del av vattenskyddsområdet för Vättern då
bäcken rinner ut i Bottensjön som i sin tur når Vättern via en kanal.

Några artfynd kopplade till vattendraget har inte noterats på Artportalen.

I delen närmast flygplatsen går ett vattenfyllt dike längs en åkerkant fram till
själva Kärnebäckan. Kärnebäcken går genom ett lövområde och är rätad och
rensad. Just innan Bottensjön delar bäcken upp sig och mynnar i Bottensjön via
två fåror. Vid fältbesök i maj 2018 var vattennivån hög i bäcken i de delar som
ligger närmast Bottensjön, men flödet var mycket lågt. Vattnet var brunfärgat.
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Figur 14. Foton tagna längs Kärnebäcken, maj 2018. Längst upp till vänster: Dike i
åkerkant som mynnar i Kärnebäcken. Längst ner samt höger: Kärnebäckens fåra
innan den mynnar i Bottensjön

5.4.3 Natura 2000-området Vättern
Vättern utgör Natura 2000-område. Västra Vättern, som ligger i anslutning till
Karlsborg är utpekat enligt habitatdirektivet (SCI). Vättern (östra) omfattas även
av fågeldirektivet (SPA). Utpekandet som Natura 2000-område har sin grund i att
Vättern är en djup och stor klarvattensjö med unik fauna med många issjörelikter.
Den naturtyp som ska skyddas utgörs av ”ävjestrandsjöar” och speciellt utpekade
arter som ska skyddas är av nissöga och stensimpa.

5.5 Kulturvärden
Inga kända fornlämningar berörs av de planerade åtgärderna.
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5.6 Värden för friluftslivet
Området ingår i riksintresse rörligt friluftsliv enligt 4 kap. miljöbalken (Vättern)
men eftersom platsen utgörs av ett flygfält där allmänheten inte har tillträde
bedöms inte det rörliga friluftslivet beröras av planerade åtgärder.

5.7 Närliggande bostäder och verksamheter
Själva flygfältsområdet utgör militärområde medan området direkt norr om
banorna utgör tätortsområde, enligt översiktsplanen för Karlsborgs kommun.
Karlsborgs fästning utgör byggnadsminne.

Direkt norr om banorna ligger en äldre järnvägsräls som inte längre används.

Söder om banorna ligger ett antal jordbruksfastigheter samt det finns
vindkraftverk i området kring Gräshult. Även väster om flygområdet förekommer
jordbruksmark.

6. Föroreningar

6.1 Utförda undersökningar
Niras har under åren 2014-2017 utfört undersökningar och utredningar avseende
förekomsten av perfluorerade ämnen (PFAS) vid Karlsborg: MTU avseende
perfluorerade ämnen vid brandövningsplatser, F6 Karlsborg, daterad 2014-09-19
och MTU avseende PFAS, Karlsborgs flygplats, daterad 2015-03-18 samt PFAS vid
Karlsborgs flygplats, daterad 2015-11-16, rev 2017-05-16.

Under åren 2013-2014 har Sweco utfört provtagningar av jord, grund- och
dagvatten med avseende på förekomst av PFAS på uppdrag av Fortifikationsverket
inför förestående ombyggnader på flygplatsområdet, inklusive en undersökning på
den nyare brandövningsplatsen: Karlsborg brandövningsplats, Miljöteknisk
undersökning av mark, grundvatten och ytvatten inkl. förenklad riskbedömning.
2014-06-04.

En av Swecos provtagningar genomfördes i samband med planeringen av den nu
aktuella markavvattningsåtgärden. Provtagningarna av grundvatten och mark
baserades på PM- Förslag på provtagningsplan för flygfältet, Karlsborgs flygplats,
2014-06-16. I samband med detta har Sweco även provtagit dagvattnet i flera
punkter. Resultaten har redovisats i fältnoteringar, resultattabeller och karta, som
har ingått i underlaget för MKB:n. Niras och Sweco:s provtagningsresultat inom de
områden som berörs av markavvattningen, redovisas på kartor i Bilaga 5.

Ramböll har 2017 och 2018 utfört provtagningar av jord samt grund- och
dagvatten med syfte att ytterligare klargöra föroreningssituationen framför allt
avseende PFAS, inom området som berörs av markavvattningsprojektet.
Resultaten redovisas i PM Provtagning jord och vatten - Karlsborg, MKB
markavvattning, Ramböll 2018-05-23 (Bilaga 6).
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6.2 Föroreningssituation, PFAS (perfluorerade ämnen)

6.2.1 Allmänt om PFAS
Perfluorerade ämnen är en grupp av organiska ämnen, som består av en kolkedja
där varje väteatom har ersatts med en fluoratom. Den kemiska bindningen mellan
kol och fluor är en av de starkaste som finns, vilket medför att de perfluorerade
ämnena troligen inte bryts ned alls i miljön10. Ämnena har uppmärksammats
under senare år då de har påträffats i grundvatten, dricksvatten och vattendrag i
halter som innebär risker för människor och miljön. Eftersom de inte kan brytas
ned, försvinner de inte heller ur miljön.

PFOS (perfluoroktansulfonat) och PFOA (perfluoroktansyra) är två vanliga PFAS-
föreningar som ofta nämns. Det finns flera andra. Vid laboratorieanalyser
undersöks, enligt bland annat Livsmedelsverkets11 rekommendation, ofta 11
specifika PFAS-föreningar ”PFAS-11”. Tidigare omfattade analyserna ibland 7 olika
ämnen, ”PFAS-7” 12.

I Sverige är användning av vissa typer av brandsläckningsskum den största
direkta punktkällan till PFAS. Brandövningar sker ofta vid flygfält, särskilt vid
speciella brandövningsplatser, och PFAS är därför en vanligt förekommande
förorening vid flygplatser.

Livsmedelsverket har tagit fram en åtgärdsgräns för PFAS i dricksvatten. Vid
halter högre än denna ska åtgärder göras för att minska halten. Det finns också
ett gränsvärde för när vattnet betraktas som otjänligt. SGI har tagit fram
preliminära riktvärden för PFOS i grundvatten och i jord13. För jord finns ett värde
för känslig markanvändning, som t.ex. bostäder, och ett för mindre känslig
markanvändning som exempelvis industri eller kontor. Sammanställning av de
riktvärden som refereras till i detta avsnitt finns i Tabell 2.

Tabell 2. Riktvärden för PFAS/PFOS i jord och vatten.
Riktvärde Parameter Halt
Riktvärde grundvatten PFOS 45 ng/l
Åtgärdsgräns dricksvatten PFAS-11 90 ng/l
Gränsvärde dricksvatten PFAS-11 900 ng/l
Riktvärde jord KM PFOS 3 µg/kg TS
Riktvärde jord MKM PFOS 20 µg/kg TS

10 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiska-
miljogifter/Perfluorerade-amnen/ (Naturvårdsverket sept 2017)
11 https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-
amnen/miljogifter/pfas-poly-och-perfluorerade-alkylsubstanser/riskhantering-pfaa-i-
dricksvatten (Livsmedelsverket sept 2017)
12 PFAS-7 utgörs av PFBS, PFHxS, PFOS, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA. PFAS-11 är PFAS-7
plus 6:2 FTS, PFBA, PFNA, PFDA.
13 Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten. SGI
publikation 21. SGI 2015.
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6.2.2 Områden vid Karlsborg med föroreningsmisstanke
Utredningar har identifierat totalt 6 områden på Karlsborgs flygfält där
brandsläckningsskum innehållande PFAS kan ha använts och undersökningar har
utförts vid dessa. Därutöver har undersökningar även utförts i anslutning till
pumphuset där dagvatten från större delen av flygplatsområdet pumpas ut till
Kärnebäcken. De aktuella platserna listas nedan och redovisas på karta i Figur 15.

1. Nya brandövningsplatsen (Släckövningar fram till 1994, endast
handsläckare med skum 1988-1994).

2. Pumphuset där dagvatten pumpas till Kärnebäcken.
3. Gamla brandövningsplatsen (användes mestadels 1957-1977. Ingen

skumsläckning efter 1979).
4. Byggnad 148 (f.d. hangar, där övning skett genom att hangaren har fyllts

med skum, som sedan har rakats ut på marken utanför).
5. F.d. brandstationen (skum kan ha läckt från brandsläckningsfordon).
6. Nordöstra banänden. Släckövningar med PFAS-skum kan ha förekommit.
7. Sydvästra banänden. Släckövningar med PFAS-skum kan ha förekommit.

Av dessa punkter är det endast den sydvästra banänden som ligger inom området
där åtgärder för markavvattning ska vidtas. Grundvattenströmningen vid flygfältet
är huvudsakligen riktad åt nordväst, så risken för att föroreningar vid områdena
1-5 ska nå de ytor som ska markavvattnas bedöms som mycket liten (Figur 15).

Figur 15. Områden med misstanke om PFAS-förorening: 1. Nya brandövnings-
platsen, 2. Pumphuset, 3. Gamla brandövningsplatsen, 4. Byggnad 148 , 5. F.d.
brandstationen, 6. Nordöstra banänden, 7. Sydvästra banänden, ligger utanför
bilden. (Ur Niras rapport, rev 2017-05).
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De utförda undersökningarna har visat att PFAS förekommer i höga halter i
grundvattnet inom framför allt den gamla och den nya brandövningsplatsen. Hög
halt (över Livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten, 900 ng/l) har även
påträffats i sydvästra banänden. Halter över Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för
dricksvatten (90 ng/l), men under gränsvärdet, har påträffats vid byggnad 148
samt vid f.d. brandstationen samt vid några punkter längs med banan (se avsnitt
6.2.3). Förekomst av PFAS fast i lägre halt, har konstaterats vid den nordöstra
banänden.

De högsta halterna PFAS-11 återfinns i de centrala delarna av nya brandövnings-
platsen och uppgår till som mest 1,2 miljoner ng/l. I den bedömda spridningsrikt-
ningen för grundvatten (nordväst), ca 50 m nedströms brandövningsplatsen, har
halter på 13 000-36 000 ng/l uppmätts (Niras 2017). På motsvarande avstånd
uppströms den bedömda strömningsriktningen, sydost om brandövningsplatsen,
norr om taxibanan, har halter på 342 respektive 810 ng/l av PFAS-11 uppmätts.
Rakt söderut, samt söder om taxibanan, har endast mycket låga halter uppmätts,
vilket leder till slutsatsen att förorening från brandövningsplatsen inte har spridits
in mot flygfältet och de ytor som berörs av planerad markavvattning.
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Figur 16. Föroreningssituationen i grundvattnet inom den nyare brandövnings-
platsen (Niras 2017).

Tillsammans med uppmätta grundvattennivåer i Niras undersökning ligger det till
grund för bedömningen att förorening från brandövningsplatsen inte har spridits
söderut i riktning mot rullbanan.

Dagvatten, både från den nya och den äldre brandövningsplatsen, samt från
flygplatsområdet samlas upp via dagvattensystemet och leds via Kärnebäcken ut
mot Bottensjön. Ytvatten i Kärnebäcken har visat sig innehålla relativt höga halter
av PFAS, vilka sannolikt har sitt ursprung i flygplatsområdet. Sedimentprover från
Kärnebäcken har också visat sig innehålla PFAS. Den årliga uttransporten av PFAS
via Kärnebäcken till Bottensjön har beräknats till i storleksordningen 200-400 g
(Niras 2017).

I dagvattnet har högst PFOS-halter uppmätts i anslutning till den gamla och den
nya brandövningsplatsen. Enligt (Niras 2017) indikerar fördelningen av olika PFAS
i proverna från dagvatten nära brandövningsplatsen och nedströms, i
Kärnebäcken, att källan till PFAS detekterade i Kärnebäcken har sitt ursprung i
flygplatsområdet och sannolikt till stor del från den nya brandövningsplatsen.
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Övriga ytvattenprover tagna runt flygplatsområdet visar att PFAS sprids via
ytvatten från flygplatsen, men inte i någon betydande omfattning. I en provpunkt
nära den sydvästra banänden har cirka 200 ng/l av PFAS-11 uppmätts av Niras.
Sweco har i ungefär samma läge uppmätt 200 ng/l av PFOS och 45 ng/l av PFOA,
vilket indikerar att det finns ytterligare en källa för PFAS, utöver brandövnings-
platserna, i denna del av flottiljområdet.

Marken vid den nya brandövningsplatsen innehåller mycket höga halter av PFOS
överskridande SGI:s preliminära riktvärde för mindre känslig markanvändning
(MKM) (Niras 2017).

6.2.3 Områden som berörs av markavvattningen
Sweco har genomfört provtagningar av grund- och dagvatten samt jord inom det
område som kommer att beröras av markavvattningen. Resultaten av dessa
redovisas på ritningar i Bilaga 5. Rambölls provtagningar av jord samt grund- och
dagvatten i det aktuella området redovisas i Bilaga 6.

6.2.3.1 Grund- och markvatten
Analysresultaten avseende metaller i grund- och markvattnet visar på mycket låga
upp till måttliga halter enligt SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten14.
Nivåerna bedöms inte föranleda risk för miljöpåverkan på recipienten vid
markavvattning.

I Swecos undersökning påträffades vid den sydvästra banänden grundvatten med
halt av PFAS över 900 ng/l i en punkt. Utöver detta har halter mellan 90 och 450
ng/l påträffats av Sweco i 4 grundvattenpunkter i sydvästra banänden och spritt
längs med hela banan. Inom området finns även 4 grundvattenrör där inga halter
har detekterats (<10 ng/l). Niras har installerat och provtagit två grundvattenrör i
nära anslutning till den planerade markavvattningen, det ena vid den nordöstra
banänden och det andra rakt söder om den nya brandövningsplatsen. I båda rören
har PFAS detekterats, men i halt under 90 ng/l.

Halterna av PFAS-föreningar i grund- och markvattnet vid Rambölls undersök-
ningar inom projektet uppvisar samma mönster som vid tidigare undersökningar.
Högst halter återfinns vid den sydvästra banänden, där halten summa PFAS-11 i
ett rör låg på 630 ng/l i september. I övrigt låg halterna av summa PFAS-11 på
mellan 190 och 310 ng/l längs den sydvästra banänden. I Figur 17 redovisas
halterna av summa PFAS-11 och PFOS vid provtagningen i september 2017.
PFOS-halterna ligger generellt betydligt lägre. Endast i punkten R1703 vid
provtagningen i september 2017 uppmättes en halt > 90 ng/l, vilket motsvarar 2
gånger SGI:s preliminära riktvärde för PFOS i grundvatten. Den uppmätta halten
var 231 ng/l. Vid provtagningen i december var halterna i de grundvattenrör som
provtogs i samma storleksordning eller lägre än i september (se Tabell 3 samt
provtagningsrapport i Bilaga 6).

14 SGU rapport 2013:01
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Figur 17. Halter (ng/l) av PFAS i mark- och grundvatten vid provtagning i oktober
2017. Blå <45, grön 45-90, gul 90-450, orange 450-900. Svart=torrt rör. Överst:
PFAS-11, Underst: PFOS (se även Bilaga 6(bil 2a, 3a) för större bilder).

En sammanställning av uppmätta halter har gjorts i Tabell 3 och medel, median
respektive max-halter har beräknats för tre olika delområden med olika
föroreningsgrad. Mörkrosa område motsvarar SV banänden t.o.m. R 1703.
Ljusrosa utgörs av mellandelen upp till R 1707 och vitt är resterande del, där
halterna är genomgående låga (se även Figur 18, där vita delen illustreras med
gul färg).
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Tabell 3 Uppmätta PFAS-halter i mark- och grundvatten 2017. Gult överskrider
SGI:s riktvärde för PFOS. Ljusblått överskrider SLV:s åtgärdsgräns för
dricksvatten, PFAS summa 11, men underskrider gränsvärde för dricksvatten.

Provtagningsdatum PFOS PFAS, summa 11

µg/l µg/l
SGI 0,045
SLV 0,090

SWE1421 2017-12-20 <0,0100 0,49
SWE 1441 2017-10-03 <0,0100 0,21
R 1719 2017-10-03 <0,0100 0,19
R 1701 2017-10-03 0,0757 0,2
R 1701 2017-12-19 0,0645 0,19
R 1702 2017-10-03 0,0214 0,29
R 1702 2017-12-19 0,00754 0,073
SWE1421 2017-10-04 <0,0100 0,63
R 1703 2017-10-03 0,231 0,31
R 1703 2017-12-19 0,0685 0,11

medel 0,051 0,269
median 0,016 0,205

max 0,231 0,630
R 1704 2017-10-03 0,0126 0,062
R 1704 2017-12-19 0,00401 0,01
R 1706 2017-10-03 0,0019 0,0064
R 1707 2017-10-03 0,00037 0,0044
NIRAS GV 2 2017-10-03 0,0369 0,081
NIRAS GV 2 2017-12-20 0,0388 0,088

medel 0,016 0,042
median 0,008 0,036

max 0,039 0,088
R 1708 2017-10-03 <0,00030 ej det
R1709 2017-10-02 <0,00030 0,0399
R 1710 2017-10-03 0,00105 0,0052
R 1711 2017-10-03 <0,00030 ej det
R 1713 2017-10-03 0,00061 0,0033
R1714 2017-10-04 <0,00120 ej det
R1715 2017-10-04 <0,00120 ej det
R 1716 2017-10-03 0,00044 0,00078
R 1717 2017-10-03 0,0144 0,028
R 1717 2017-12-19 0,0326 0,077

medel 0,005 0,026
median 0,001 0,017

max 0,033 0,077
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Figur 18. Delytor där markavvattning planeras samt ett område i norr, som varit
inkluderat i undersökningen. Förorening återfinns inom rosa områden. Gult
område motsvaras av vitt i Tabell 3.

6.2.3.2 Jord
Jordprov uttogs av Sweco i 21 punkter inom området som kommer att beröras av
markavvattning, och analyserades med avseende på 15 st olika PFAS. I en av
punkterna påträffades en halt av PFOS på 0,015 mg/kg TS, vilket är högre än det
preliminära riktvärdet för känslig markanvändning (KM) 0,003 mg/kg TS, men
lägre än det preliminära riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM),
vilket är 0,020 mg/kg TS. Inga andra PFAS detekterades.

I Rambölls undersökningar 2017 och 2018, som omfattade prov från 27 punkter
inom området för planerad markavvattning påträffades PFAS i halt över
detektionsgräns i tre prov. Både halterna av PFOS och av summa PFAS ligger dock
under SGI:s rekommenderade riktvärde för jord med känslig markanvändning. De
påträffade ämnena i två av punkterna var PFOS samt PFHxS. I en punkt
påträffades endast PFPeA. Inga halter påträffades av metaller eller PAH:er över
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning15.

15 Naturvårdsverket, Generella riktvärden för förorenad mark, juni, 2016
(http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-
omraden/Riktvarden-for-fororenad-mark/Berakningsverktyg-och-nya-riktvarden/)
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6.2.3.3 Dagvatten
I dagvattnet har vid tidigare provtagningar PFOS-halt av omkring 200 ng/l
uppmätts vid den sydvästra banänden. I övrigt har uppmätta dagvattenhalter i
tidigare undersökningar inom det område som berörs av markavvattningen
uppgått till < 90 ng/l av PFOS.

I dagvattenbrunnarna har det i Rambölls provtagningar hittats generellt något
högre PFOS-halter än i grundvattenproverna (Figur 20 och Figur 21). Vid
sydvästra banänden uppmättes i december runt 450 ng/l av PFOS i två av
brunnarna. I brunnen med högst PFOS-halt uppmättes totalhalten av PFAS-11 till
1 000 ng/l. I februari var dock halterna lägre, som mest 241 ng/l av PFOS och 720
ng/l av PFAS-11, vilket är lägre än Livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten
på 900 ng/l. Stickprovsmätningar av föroreningshalter i dagvatten är generellt
känsliga för flödesvariationer. Skillnader i temperatur och nederbördsförhållanden
mellan provtagningstillfällena och tiden närmast före dem påverkar förorenings-
koncentrationerna i dagvattnet.

De provtagna dagvattenpunkterna representerar avrinning från följande områden.
System med separata utlopp illustreras med olika färg. (se Figur 19).
R17D01 Brunnen mottar huvudsakligen vatten från skjutfältet Kråk, som ligger

längre västerut. Närheten till sydvästra banänden kan medföra viss
påverkan.

R17D02 Brunnen ligger i norra delen av sydvästra banänden, nedströms R17D01
och R17D03 samt ett mindre område vid taxibanans böj in mot
rullbanan. Utloppet från brunnen leds norrut i kulvert under järnvägen
och via ett dike till Kärnebäcken.

R17D03 Brunnen ligger i södra delen av sydvästra banänden och mottar vatten
från litet område söder om banänden samt från södra sidan av
rullbanans västra del.

R17D04 Ligger strax söder om taxibanan nära dess böj mot rullbanan. Mottar
vatten från ett separat system på innersidan av taxibanan i norra delen
av böjen samt bort mot R17D05. Utloppet är något osäkert, men
bedöms leda ut i dike som leder västerut och ansluter till dike mot
Kärnebäcken strax söder om järnvägen något 10-tal meter norr om och
nedströms R17D02.

R17D05 Ligger strax söder om taxibanan och mottar vatten från ett separat
system mellan taxibanan och rullbanan ned till en yta söder om
rullbanan. Utloppet sker norrut till dike längs med mindre väg söder om
järnvägen. Det är samma dike som R17D04 antas mynna i.
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R17D06 Ligger rakt söder om nya brandövningsplatsen och strax söder om
taxibanan. Tar emot vatten från yta mellan taxibanan och rullbanan
samt från en sträcka längs med rullbanans södra kant. Utloppet går via
dagvattenledningar till pumphuset norr om nya BÖP, som pumpar
dagvatten till Kärnebäcken.

R17D07 Brunnen ligger på asfaltyta på en taxibana. Den mottar vatten från de
östra två tredjedelarna av rullbanan samt ev även från åkermark söder
om banan. Dess utlopp leder via dagvattenledningar till pumphuset och
därifrån vidare till Kärnebäcken.

R17D08 Ligger nedströms R17D06, R17D07 samt R17D09. Kassun strax före
inloppet till pumpstationen.

R17D09 Brunnen ligger strax söder om taxibanan i höjd med mitten av
rullbanan. Det mottar vatten från stråkytor i öster samt från taxibanans
östra delar. Utloppet leds via dagvattenledningar nedströms till samma
ledning som vatten från R17D06 och R17D07 vidare till pumphuset med
utlopp i Kärnebäcken.

Dagvattnet från de östra delarna av rullbanan och taxibanan, från Kråks skjutfält,
samt R17D05, har lägre halter av PFOS än det övriga systemet.

Figur 19. Dagvattensystemet med provtagna brunnar.
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Figur 20. Halter (ng/l) av PFAS i dagvattenbrunnar vid provtagning i december
2017. Blå <45, grön 45-90, gul 90-450, orange 450-900.
Överst: PFAS-11, Underst: PFOS (se även Bilaga 6 (bil 4 o 5) för större bilder).
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Figur 21. Halter (ng/l) av PFAS i dagvattenbrunnar vid provtagning i februari
2018. Blå <45, grön 45-90, gul 90-450, orange 450-900.
Överst: PFAS-11, Underst: PFOS (se även Bilaga 6 (bil 4 o 5) för större bilder).
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7. Konsekvenser av planerad markavvattning

I MKB:n har det bedömts vara aktuellt att bedöma konsekvenser för framför allt
vattenmiljö och grundvatten på grund av förekomsten av PFAS inom
flygplatsområdet samt för naturmiljö på land på grund av påverkan på floran till
följd åtgärdens fysiska ingrepp i markskiktet. Där inget annat anges beskrivs
konsekvenserna i jämförelse med dagens situation och om inga åtgärder vidtas.

7.1 Grundvatten

Konsekvenser
Grundvattennivåerna inom vissa delar av de områden som planeras att avvattnas
ligger tidvis nära markytans nivå. I dessa delar medför markavvattningen en
permanent avsänkning ned till som mest ca 0,9 m under markytan där jordbruks-
dräneringar anläggs och något mer där befintliga dagvattenledningar ersätts med
makadamdiken. Inom området närmast söder om nya brandövningsplatsen är
grundvattengradienten tidvis mycket flack. Om dräneringar inom det området
skulle anläggas på nivå om ca +90 m eller lägre finns det en risk att grundvatten-
gradienten under perioder med höga grundvattennivåer skulle kunna bli riktad
söderut från brandövningsplatsen och därmed medföra att föroreningsplymen i
grundvattnet runt denna på sikt blir större i sydlig riktning. Därför planeras att
nya dräneringar med vattengång lägre än +90,2 m inte ska anläggas i detta
område (se Figur 22).
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Figur 22. Område söder om brandövningsplatsen, där nya dräneringar med
vattengång lägre än 90,2 m inte ska anläggas (ljusgult). Röd linje – gräns för
markavvattnat område.

Grundvattenavsänkningen är liten och lokal inom flygplatsområdet och påverkar
inte vattennivåer inom omkringliggande jordbruksområden. Dräneringen medför
att grundvattenbildningen minskar något i området, eftersom en större andel
vatten avleds som ytvatten. Risken för förorening av grundvattnet ökar därför
inte. Någon påverkan på den djupare liggande grundvattenakviferen bedöms inte
vara aktuell vare sig genom föroreningsspridning eller påverkan på nivåer.
Sammantaget bedöms markavvattningen inte påverka grundvattnet negativt.

Skyddsåtgärder
Vid detaljprojektering av markavvattningen ska denna utföras så att risken för
spridning av PFAS-förorenat grundvatten från nya brandövningsplatsen inte ökar.
Det görs genom att säkerställa att vattengången i nya dräneringar inom markerat
område i Figur 22 inte är lägre än +90,2 m.

7.2 Ytvatten

Konsekvenser
Vid bedömning av konsekvenser för ytvatten beaktas dels om ökade flöden har
någon negativ effekt, dels om föroreningen av ytvatten med PFAS kan komma att
öka.
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En översiktlig beräkning av genomsnittligt årsflöde från markavvattningsytorna
har utförts baserat på följande förutsättningar:

Medelårsnederbörd: 600-700 mm
Medelårsavdunstning: 400-500 mm
Andel av nettonederbörden som avrinner via dräneringarna: 20-50 %
Area för avrinningsområdet: ca 59 ha16

Beräkningen ger en årsavrinning till dräneringssystemet från de avvattnade ytorna
på mellan 11 800 och 88 400 m3 beroende på om man väljer de högsta eller
lägsta värdena för nettonederbörd och andel avrinning. Avrinningen från det
markavattnade området motsvarar då mellan 4 och 13 promille av
årsomsättningen i Bottensjön, vilken uppgår till 271 miljoner m3.17

Beräkningar av flödesförändringar visar, att eftersom befintliga
dagvattenledningar ges en ny utformning, så får de en magasinerande och
flödesutjämnande effekt. Därför bedöms markavvattningen inte medföra högre
maximala flöden nedströms. Avvattningen från de östra 2/3 av området passerar
befintliga pumpstationer, vilket också medför begränsning av de maximala
flödena. Utformningen med makadamdiken ger även möjlighet till sedimentering
och partikelavskiljning, vilket minskar grumligheten i vattnet.

Markavvattningens syfte är att avleda vatten från stråkytorna så att de blir torrare
och därigenom får en ökad bärighet om ett plan skulle kana av banan. Det innebär
att en större andel av årsnederbörden än tidigare inom de avvattnade områdena
avleds via dräneringar istället för att infiltrera och bilda grundvatten. Det totala
årsflödet ut från området via Kärnebäcken till Bottensjön kommer därmed att öka
något, även om ökningen utjämnas för att undvika kraftiga flödesvariationer.

Eftersom uttransporten av dagvatten från flygfältet ökar något jämfört med
dagens läge, så kan den totala uttransporten av PFAS-föroreningar också komma
att öka.

Potentiell uttransport till Bottensjön av PFAS och PFOS, med det vatten som
kommer att avledas via markavvattningen, har beräknats för delområden med
olika föroreningsgrad och med utgångspunkt från beräkningar av medelårsflöden
och medelkoncentrationer av PFAS-11 och PFOS inom respektive delområde.
Medelhalten i grund-/markvattnet av PFOS och PFAS-11 är för samtliga
delområden högre än medianhalten, vilket är en indikation på att antagen
medelhalt, som används vid beräkningen, är högre än den verkliga medelhalten

16 Beräkningarna har utförts för större område än vad ansökan slutligen avser. Då detta
endast medför att flöden och föroreningsbelastning inte riskerar att underskridas har
beräkningarna inte ändrats. Hårdgjorda ytor inkluderas ej, då avrinningen inte ändras från
dessa.
17 SMHI:s vattenwebb, Modellinformation för utloppet av Bottensjön, AROID: 649309-
142252.
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för avrinningen från området, då enstaka punkter med hög halt får en stor vikt i
förhållande till den yta de representerar. Beräkningen redovisas i sin helhet i
Bilaga 7.

I ett ”worst-case” scenario med ett tillkommande flöde om 88 400 m3 i genomsnitt
per år från de dränerade områdena, beräknas en årlig uttransport ske till
Bottensjön från markavvattningen om 7,7 g PFAS-11 per år och 1,5 g PFOS per
år. Det motsvarar en höjning av årsmedelhalten i hela Bottensjön om 0,028 ng/l
av PFAS-11 och 0,005 ng/l av PFOS. Miljökvalitetsnormen för PFOS är 0,65 ng/l
och uppmätt halt i Bottensjön (baserat på ett tillfälle) är 3,6 ng/l. Enligt denna
beräkning skulle alltså markavvattningen som mest kunna påverka
årsmedelhalten av PFOS i Bottensjön med i storleksordningen mindre än 1 procent
av miljökvalitetsnormen. Bedömningen är att utsläppet från markavvattningen i
sig inte påverkar möjligheten att klara miljökvalitetsnormen för Bottensjön.

Markavvattningen kommer inte i någon utsträckning att beröra brandövnings-
platserna, där flygplatsområdets högsta halter av PFAS har hittats i mark och
grundvatten. Den årliga uttransporten av PFAS via Kärnebäcken till Bottensjön har
beräknats till i storleksordningen 200-400 g (Niras 2017). Markavvattningen skulle
teoretiskt kunna ge ett tillskott motsvarande knappt 2-4 % av den mängden.
Åtgärden bedöms därför komma att påverka den totala uttransporten av PFAS
från flygplatsområdet till recipienten i mycket liten grad.

Skyddsåtgärder
För att utjämna flödena i bland annat Kärnebäcken, nedströms området för
markavvattning, kommer befintliga dagvattenledningar delvis att bytas ut mot
makadamdiken, som har en partikelavskiljande, utjämnande och magasinerande
effekt.

7.3 Naturmiljö i vatten

Konsekvenser
Enligt beräkningar i föregående avsnitt bedöms markavvattningen ge ett teoretiskt
tillskott av föroreningsbelastning i form av PFAS i Bottensjön, som är så litet att
det inte skulle vara möjligt att mäta och avseende PFOS utgör mindre än en
hundradel av miljökvalitetsnormen. Det går därför inte att säga att
markavvattningsåtgärden skulle medföra några konsekvenser för naturmiljön i
vatten över huvudet taget.

Bottensjön är dock redan belastad av PFOS på nivåer som överskrider
miljökvalitetsnormen och högfluorerade ämnena (PFAS), är en grupp mycket
stabila ämnen. Vissa bryts ned mycket långsamt eller inte alls i naturen, medan
andra omvandlas till svårnedbrytbara ämnen. Många av dem är
bioackumulerande, dvs. de ansamlas i levande organismer. Eftersom
högfluorerade ämnen är fett- och vattenavstötande lagras de inte i fettvävnad
utan till proteiner och lagras i kroppen, till exempel i levern och i blodet. PFAS-
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föroreningar utgör ett hot mot miljön inte bara genom sin skadlighet, utan också
då de utgör extremt svårnedbrytbara föreningar. Även om ett utsläpp ger ett
mycket litet tillskott som halt och därmed inte i sig innebär ett direkt hot mot
omgivningen, kommer föroreningen att finnas kvar i naturen under all överskådlig
tid. Därför är det relevant att bedöma om man med rimliga insatser kan begränsa
även små utsläpp.

Potentiella skyddsåtgärder
Med anledning av förekomsten av PFAS-ämnen i grundvatten inom delar av det
område som ska dräneras har en utredning genomförts avseende teknisk
genomförbarhet och kostnader för att rena markavvattningsvattnet från den mer
förorenade sydvästra banänden, som står för ca 73 % av det beräknade utsläppet
från markavvattningsåtgärden (Bilaga 8). (Detta motsvarar ca 1,5 – 3 % av det
totala utsläppet till Kärnebäcken). Bedömningen är att en reningsanläggning skulle
komma att kosta 7-8 MSEK. Utjämningsmagasin på ca 1 000 m3, som är
nödvändiga för att anläggningen ska kunna hantera tillfälligt höga flöden, bedöms
kosta mellan 10 och 16 MSEK. Magasinen kan inte anläggas som öppna dammar
på grund av risken för att dra till sig fåglar, som äventyrar flygsäkerheten. Den
totala reningsgraden med avseende på PFAS-föreningar som tillförs anläggningen
uppskattas till 85–90 %. Medelhalterna i grundvatten inom det område som skulle
renas har uppmätts till 0,05 µg/l av PFOS samt 0,27 µg/l av PFAS-11. Den
föreslagna anläggningen bedöms kunna rena 98 % av det beräknade årsflödet,
som inkluderar avrinningen från hårdgjorda ytor på banan. Under förutsättning att
halterna i inkommande vatten till reningsanläggningen kommer att uppgå till
ungefär samma halter som det ytliga grundvattnet inom dränerade områden har
idag, beräknas ca 2,8 g PFOS och totalt ca 14 g PFAS avskiljas per år.
Driftkostnad för anläggningen bedöms till ca 540 000 – 590 000 SEK per år. Till
detta kommer personalomkostnader för ca 0,5 heltidstjänster. Med antagande om
lägsta investeringskostnaden, livslängd på anläggningen om 20 år och en
kalkylränta på 2 %, ger detta en total årskostnad för investering och drift på ca
1,9 MSEK. Kostnaden för att avskilja ett gram PFOS uppgår då till ca 680 000
SEK. Räknat på reduktionen av PFAS-11, där PFOS utgör en del, blir kostnaden ca
133 000 SEK per gram. Då dräneringarna ännu inte har anlagts bör antaganden
om halter och dimensionering betraktas som preliminära. Utredning och
pilotförsök är nödvändigt på det vatten som faktiskt kommer att uppstå när
markavattningen har anlagts, för att närmare bedöma utformningen av en
reningsanläggning, hur mycket den kan rena, vad kostnaden blir och om den är
skälig i förhållande till miljönyttan.

En förutsättning för rimlig dimensionering av en reningsanläggning är att icke
förorenat vatten från ytor utanför flygplatsen, inte tillförs systemet, utan leds
separat till recipienten. Det gäller exempelvis vatten från skjutfältet Kråk.
Bedömningen är att det är möjligt att genomföra separering, men behov av
pumpning kan inte uteslutas. Markavvattningen ska därför projekteras och
anläggas på ett sådant sätt att framtida separering ska vara genomförbar.
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7.4 Naturmiljö på land

Konsekvenser
Området som berörs består av befintlig bana (hårdgjord yta) samt intilliggande
gräsmark. Omgrävning och schaktning påverkar tillfälligt och lokalt de nuvarande
förhållandena. Omfattningen framgår av ritning i Bilaga 1. Den areal som kommer
att avvattnas/dräneras uppgår till ca 58 ha.

En naturinventering (landmiljöer) har tidigare genomförts i delar av det område
som påverkas av de planerade åtgärderna. Två ytor som konstaterats ha höga
naturvärden respektive vissa naturvärden berörs. Värdena är framförallt kopplade
till flora och insektsliv.

Ytor med artrik flora komma att tillfälligt skadas av åtgärderna. Dispens söks från
artskyddsförordningen för de planerade åtgärderna då de fridlysta arterna
revlummer och mattlummer förekommer inom projektområdet. Motivering till att
dispens från artskyddsförordningen bör kunna medges är att projektet behöver
genomföras av tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse.
Detta då markavvattningen behöver genomföras för att flygplatsen ska kunna
fortsätta användas. De berörda arterna bedöms kunna återetablera sig inom
området efter genomförda åtgärder, eftersom ingen förändring i skötsel av
området föreslås. Arterna ifråga är inte rödlistade och de är relativt vanliga i
Västra Götalands län.

Även den rödlistade arten månlåsbräken berörs. Den växtyta som arten växer på
bedöms uppgå till cirka 4 m2. 18 En skyddsåtgärd föreslås för arten, bestående i att
det översta vegetationsskiktet flyttas till en annan lämplig växtplats i närområdet.

Floran bör i övrigt kunna återhämta sig och utvecklas till större ytor, detta under
förutsättning att markskiktet tas tillvara och läggs tillbaka överst efter att
rörläggning skett. Det är också lämpligt att utföra åtgärderna utanför
blomningssäsong men under torra förhållanden. Insektslivet bör kunna gynnas av
de planerade åtgärderna genom att mer torra marker tillskapas. Skötseln av
området kommer även fortsättningsvis bestå i att gräset slås.

Effekter på naturmiljön till följd av markavvattningssystemet är lokal och tillfällig
påverkan där åtgärderna genomförs. Området har delvis bedömts ha höga
naturvärden, främst kopplat till insektslivet, men det förekommer också ytor med
värdefull flora. Om ingen skyddsåtgärd görs är det också troligt att den hotade
arten månlåsbräken försvinner från platsen i samband med arbetet. Arten är
känslig och få exemplar har påträffats. Växtplatserna är ofta ytor som haft en lång
kontinuerlig skötsel. Det är tveksamt om den kan återhämta sig igen på samma
plats även om material läggs tillbaka.

18 Muntlig uppgift från Daniel Segerlind, augusti 2018, Ecocom
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Om föreslagna skyddsåtgärder genomförs bedöms konsekvenserna för naturmiljön
bli små och lokala.

Skyddsåtgärder
För att ge förutsättningar för återhämtning av mattlummer och revlummer ska
markskiktet läggas tillbaka överst efter genomförda åtgärder och åtgärderna
utföras vid torr väderlek för att undvika mer körskador än nödvändigt, dock
utanför växtsäsong.

Växtplatsen för den hotade arten månlåsbräken föreslås att flyttas till en ny plats i
samband med arbetet. Flytt bör ske under höst, eller annan tid på året som är
frostfri och när det inte finns risk för att materialet torkar ut under flytten.
Uppgrävning av ytlagret och flytt till ny plats bör ske samma dag, alternativ inom
en period på några dagar. Åtgärden ska ske i samråd med naturvårdsexpertis.

7.5 Människor hälsa

Konsekvenser
Människors hälsa bedöms kunna påverkas om åtgärden leder till ökad exponering
för PFOS i dricksvatten och matfisk. När det gäller dricksvatten bedöms
markavvattningen inte leda till ökade koncentrationer av PFOS i grundvatten som
används eller kommer att användas som dricksvattentäkt.

Avseende ytvattentäkten Vättern bedöms markavattningen inte kunna ge upphov
till någon påverkan av betydelse. Det följer av att det extra tillskottet av PFOS
från det dränerade området som bedöms kunna komma att ledas ut i Bottensjön
skulle ge ett halttillskott i Bottensjön på mindre än 1 procent av
miljökvalitetsnormen, som är mer än 100 gånger lägre än åtgärdsgränsen för
dricksvatten, och avrinningen från Bottensjön i sin tur utgör endast en liten del av
årsomsättningen i Vättern.

Som tidigare beskrivits i avsnitt 2.8 överskrids gränsvärdet (9,1 µg/kg våtvikt) för
PFOS i abborre i Bottensjön och i röding och abborre i Vättern. Den europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, gjorde 2008 en riskvärdering av PFOS
och PFOA i mat. Ett tolerabelt dagligt intag (TDI) av PFOS på 150 ng/kg
kroppsvikt/dag föreslogs, baserat på negativa hälsoeffekter i djurförsök. De
hälsoeffekter som iakttagits är förändringar av fettmetabolism och nivåer av
sköldkörtelhormoner. Beräkningar utförda av EFSA 2012 visar att
normalbefolkningen i Europa har en exponering för PFOS och PFOA, som ligger
under TDI-värdena. Personer med hög fiskkonsumtion, samt även barn och vuxna
som exponeras för PFOS via förorenat dricksvatten, kan överskrida TDI-värdet för
PFOS. Livsmedelsverket gjorde 2014 scenarioberäkningar för intaget av PFOS vid
konsumtion av fisk med olika föroreningsgrad19 där intag från andra källor, dock
inte dricksvatten med höga PFOS-halter, också har beaktats. Vid en PFOS-halt i

19 Livsmedelsverket, PM – Scenarieberäkningar av PFOS-intag vid konsumtion av PFOS-
förorenad fisk och relationen till EFSAs TDI, 2014-01-24.
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fisk på 150 µg/kg uppskattas att vuxna kan konsumera i medeltal 3,8 portioner
fisk/vecka (portionsstorlek 150 g) utan att TDI överskrids. Antalet portioner för
barn är lägre. Vid halten 100 µg/kg i fisk beräknas 4-åringar kunna konsumera
1,4 portioner per vecka. Den högsta uppmätta halten i Bottensjön och Vättern,
enlig VISS, är 70 µg/kg våtvikt (vv) i röding i Vättern samt 14 µg/kg vv, i abborre
i Bottensjön. Vid de halter som har uppmätts i Vättern och Bottensjön kan det inte
uteslutas att en mycket hög konsumtion av insjöfisk på flera portioner i veckan
kan ha negativ påverkan på människors hälsa. Den uttransport av PFOS från
Karlsborg som den planerade markavvattningen kan ge upphov till är dock så liten
att den inte bedöms kunna medföra ökade halter av PFOS i fisk i Bottensjön.

Sammantaget bedöms inte markavvattningen medföra påverkan på människors
hälsa.

8. Planerad verksamhet i förhållande till plan- och
skyddsbestämmelser samt miljömål

I avsnittet beskrivs den planerade verksamheten i förhållande till
markavvattningsföretag, befintliga planbestämmelser, skyddsbestämmelser,
riksintressen, Natura 2000-bestämmelser, miljökvalitetsnormer och miljömål.

8.1 Planerad verksamhet i förhållande till befintliga
markavvattningsföretag
Markavvattningsföretag med dess diken, rörledningar och invallningar sträcker sig
generellt ofta över flera fastigheter. När anläggningarna för avvattningen
skapades under 1800- och 1900-talen kom fastighetsägarna ofta överens och
hjälptes åt.

Den övervägande delen av alla äldre tillståndsgivna markavvattningsföretag har
prövats på grund av att de sökande behövde få hjälp med att komma överens om
utförandet och kostnadsfördelningen, samt för att deltagarna skulle få möjlighet
till ekonomisk hjälp i samband med utförandet av diken och andra
markavvattningsanläggningar. Det finns också många gemensamma anläggningar
som saknar ett tillståndsbeslut, eftersom berörda parter varit överens ändå.

I detta fall berörs ett antal äldre markavvattningsföretag och det är oklart i vilken
omfattning de är aktiva. I samband med planärenden och andra ärenden där
allmänheten informeras brett har deltagarna i markavvattningssamfälligheterna
själva ett ansvar för att bevaka sina intressen. I detta fall har de berörda
fastigheterna informerats om de planerade åtgärderna i samband med samrådet.
Några synpunkter avseende påverkan på befintliga markavvattningsföretag har
inte kommit in.

Markavvattningen kommer utföras i sin helhet inom mark som ägs av
Fortifikationsverket. Inom flygfältet finns en del äldre dikningsföretag.
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Dräneringsvattnet kommer ledas via ett dike mot Kärnebäcken. Ytterligare
markavvattningsföretag finns med avvattning till diket och bäcken. Utjämning av
flödena i bland annat makadamdiken medför att maximala flöden inte bedöms öka
och befintliga markavvattningsföretag bedöms inte påverkas. Åtgärderna i
ansökan syftar enbart till förbättrad avvattning av flygfältet och ska inte påverka
markförhållanden på omgivande fastigheter.

8.2 Planerad verksamhet i förhållande till planbestämmelser
Området berörs inte av detaljplan eller andra planbestämmelser.

8.3 Planerad verksamhet i förhållande till strandskyddsbestämmelser
Strandskyddsområdet för Vättern kan marginellt komma att påverkas av
rörläggning intill nordöstra delen av banan, där åtgärder görs inom 300 m från
Vättern. Dessa åtgärder bedöms inte motverka strandskyddet syften då inga
betydande naturvärden berörs och då området inte är tillgängligt för allmänheten.

Påverkan på Vättern och Bottensjön med avseende på växt- och djurliv samt
ekologiska kvalitetsfaktorer till följd av själva avvattningen beskrivs i avsnitt 7.3
och avsnitt 8.6.

8.4 Planerad verksamhet i förhållande till Natura 2000
Vattnet från markavvattningen avrinner via Kärnebäcken mot Bottensjön, som har
sitt utlopp i Vättern. Avrinningsområdet till Bottensjön är 51,4 km2. De ytor som
kommer att dräneras genom markavvattningen utgör ca 0,6 km2, dvs ca 1,2 % av
hela avrinningsområdet. Totalårsavrinningen från dessa ytor kan komma öka
något jämfört med dagens situation, men utgör ändå en mycket liten andel av den
totala avrinningen mot Bottensjön, som mynnar i Vättern.

Beräkningar visar att den ökade avrinningen från de markavvattnade ytorna
uppgår till som mest 33 promille av årsomsättningen i Bottensjöns mynning mot
Vättern. Vidare visar beräkningar av uttransport av PFAS och PFOS-förorening
från det markområde som avvattnas att dessa ger mycket liten påverkan i
Bottensjön (se avsnitt 7.2). Markavvattningen bedöms därmed inte kunna
medföra någon påverkan av betydelse vare sig hydrologiskt eller genom
föroreningspåverkan avseende aktuella fiskarter eller vattenkvaliteten i Natura
2000-området Vättern. Därmed bedöms inte någon betydande påverkan på
habitat och arter i Natura 2000-området uppstå och åtgärderna bedöms därmed
inte kräva tillstånd enligt 7 kap. 28 § a MB.

8.5 Planerad verksamhet i förhållande till riksintressen
Flygplatsområdet utgör riksintresse för totalförsvaret, inklusive hinderfritt område,
influensområde luftrum och stoppområde för höga objekt (MB 3 kap. § 9).
Markavvattningen omfattar dränering vilket inte påverkar hinderfritt område,
influensområde luftrum eller höga objekt. Åtgärden med markavvattning är viktig
för riksintresset för totalförsvaret då flygsäkerheten och därmed också
möjligheten att flyga på önskvärt sätt inte kan upprätthållas om inte ytorna
dräneras.
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I avsnitt 8.4 redovisas bakgrund till bedömningen att verksamheten inte bedöms
kunna ge påverkan på Vättern och därmed varken Natura 2000-området eller
riksintresset för naturvård. Åtgärderna bedöms inte heller ge konsekvenser av den
omfattningen att riksintresset för yrkesfiske i Vättern och Bottensjön påverkas.
Vad gäller riksintressena för friluftslivet och kulturmiljövården medför åtgärderna
inga effekter som kan påverka dessa.

8.6 Planerad verksamhet i förhållande till miljökvalitetsnormer för yt-
och grundvatten
Enligt gällande klassificering bedöms den ekologiska statusen i Bottensjön vara
god (se avsnitt 2.8). Avseende kemisk status bedöms vattenförekomsten inte
uppnå god kemisk status, dels beroende på de överallt överskridande ämnen
kvicksilver och PBDE, dels till följd av uppmätta halter av PFOS i fisk och vatten.

Statusbedömningen av en vattenförekomst bygger på sammanvägning av flera
olika kvalitetsfaktorer. Vid bedömningen av hur en verksamhet påverkar
möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna för en vattenförekomst behöver
de ingående kvalitetsfaktorerna bedömas var för sig. I Tabell 4 nedan redovisas
kvalitetsfaktorer och i vilken utsträckning dessa är relevanta i förhållande till den
planerade markavvattningsåtgärden. Med utgångspunkt i att markavvattningens
fysiska påverkan på vattenförekomsten, jämfört med dagen läge, utgörs av ett
något ökat årsflöde och därmed sammanhängande föroreningsbelastning, görs
bedömningen att det är främst utsläpp av PFOS som kan påverka i förhållande till
miljökvalitetsnormer. Tillskottet av utsläpp av näringsämnen bedöms bli helt
marginellt i förhållande till nuvarande förhållanden och när det gäller ämnen som
återfinns på listan över särskilt förorenande ämnen (exempelvis koppar) finns det
inte något ämne som förväntas härröra från de ytor som ska dräneras i en
omfattning som motiverar närmare analys.

Tabell 4. Kvalitetsfaktorer för statusbedömning som utvärderas med avseende på
påverkan från markavvattning av Karlsborgs flygplats.
Kvalitetsfaktor Påverkan
Ekologisk status
Biologiska kvalitetsfaktorer

Växtplankton Endast indirekt påverkan möjlig
Makrofyter Endast indirekt påverkan möjlig

Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden Inte relevant
Ljusförhållanden Inte relevant
Näringsämnen Bedöms
Särskilda förorenande ämnen Bedöms

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer Påverkas inte
Kemisk status

Gränsvärden för ytvattenstatus Utvärderas
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Av avsnitt 7.2 framgår att markavvattningen bedöms kunna medföra ett utsläpp
motsvarande en höjning av årsmedelhalten i hela Bottensjön om 0,028 ng/l av
PFAS-11 och 0,005 ng/l av PFOS. Miljökvalitetsnormen för PFOS i vatten är
0,65 ng/l som årsmedelvärde. Enligt denna beräkning skulle alltså
markavvattningen som mest kunna påverka årsmedelhalten av PFOS i Bottensjön
med i storleksordningen mindre än 1 procent av miljökvalitetsnormen för kemisk
status.

Ett sådant litet tillskott bedöms inte heller ha effekt på PFOS-halter i fisk eller
kunna påverka statusen för växtplankton eller makrofyter.

Markavvattningen bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå
miljökvalitetsnormen för Bottensjön.

Kvalitetskraven för grundvattenförekomsten Karlsborg- St. Fågelås är god
kvantitativ status samt god kemisk status. Varken kvantitativ eller kvalitativ
status är dock undersökta. Det bedöms att risk finns att god kemisk status inte
kan uppnås 2021 på grund av förekomst av punktkällor med förorening.
Markavvattningsåtgärden bedöms dock inte medföra ökad spridning av förorening
till grundvattenförekomsten. Genomförandet av markavvattningsåtgärden bedöms
inte påverka möjligheten att klara miljökvalitetsnormen för
grundvattenförekomsten.

8.7 Planerad verksamhet i förhållande till vattenskyddsområde
Hela Vättern inklusive Bottensjön utgör vattenskyddsområde då Vättern utgör en
ytvattentäkt. Kärnebäcken, dit avvattningen sker, utgör en del av vattenskydds-
området för Vättern då bäcken rinner ut i Bottensjön som i sin tur når Vättern via
en kanal. Några fysiska åtgärder planeras inte inom vattenskyddsområdet.

Enligt 7 § i Livsmedelsverkets föreskrifter (2001:30) om dricksvatten får
dricksvattnet inte innehålla ämnen i sådana halter att de kan utgöra en risk för
människors hälsa. Det finns idag inga rättsligt bindande gränsvärden för PFAS i
dricksvatten, men Livsmedelsverket har tagit fram åtgärdsgränser för PFAS.
Generellt bör PFAS inte förekomma i dricksvatten. Långvarigt intag av
dricksvatten med höga halter PFAS minskar säkerhetsmarginalerna till nivåer som
misstänks ge hälsorisker. För att behålla höga säkerhetsmarginaler bör summan
av PFAS i dricksvattnet vara under 90 ng/liter (åtgärdsgräns). Vid halter över
900 ng/l bör vattnet inte drickas (gränsvärde). Uppmätta halter i Bottensjön och
Vättern ligger över miljökvalitetsnormerna, men långt under åtgärdsgräns för
dricksvatten.

Påverkan på vattenkvalitet har beskrivits i avsnitt 7 samt avsnitt 8.6.
Sammantaget visar beräkningar på en årlig uttransport av PFAS via Kärnebäcken
till Bottensjön till i storleksordningen 200-400 g (Niras 2017). Markavvattningen
skulle om ingen reningsåtgärd vidtas, teoretiskt kunna ge ett tillskott motsvarande
knappt 2-4 % av den mängden. Åtgärden bedöms därför komma att påverka den
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totala uttransporten av PFAS från området till recipienten i mycket liten grad och
att avstå från åtgärden eller att rena dräneringsvattnet från åtgärden bedöms ha
mycket liten effekt på PFAS-belastningen.

8.8 Planerad verksamhet i förhållande till miljömål
I Sverige finns det 16 nationella miljökvalitetsmål som har antagits av riksdagen,
vilka beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.

Av de nationella miljökvalitetsmålen bedöms Giftfri miljö, Levande sjöar och
vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker samt Ett rikt växt-
och djurliv vara de som är relevanta att beakta med hänsyn till planerad
vattenverksamhet.

8.8.1 Giftfri miljö

Figur 23. Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Det har konstaterats att PFAS-ämnen som bland annat återfinns i
brandsläckningsmedel har fått en stor spridning i miljön och förekommer i höga
halter inom framför allt den nyare brandövningsplatsen på Karlsborg. PFAS-ämnen
har också uppmätts i dagvatten, markvatten och grundvatten inom de delar där
markavvattningen planeras, dock i halter betydligt lägre än i anslutning till
brandövningsplatsen. Bedömningen är att markavattningsåtgärden ökar
uttransporten av PFAS från flygplatsområdet i mycket liten grad och kan medföra
en något minskad spridning till grundvattnet, även den sannolikt marginell, då
infiltrationen minskar något. Markavvattningsåtgärden i sig bedöms inte påverka
uppfyllelsen av miljömålet.

8.8.2 Levande sjöar och vattendrag

Figur 24. Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet Levande sjöar och
vattendrag.

Markavvattningsåtgärden kan ha effekt på sjöar och vattendrag genom ett något
ökat årsflöde i Kärnebäcken och en därmed sammanhängande ökad uttransport av
PFAS-ämnen. Bedömningen i MKB:n är att storleksordningen av effekterna är så
liten att konsekvenserna blir mycket små och inte påverkar uppfyllelsen av
miljökvalitetsmålet.

"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av
samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.
Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på
människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt
förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna."

"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande
funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas."
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8.8.3 Grundvatten av god kvalitet

Figur 25. Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet.

Markavvattningsåtgärden har inte bedömts medföra ökad spridning av förorening
till grundvattnet eller på annat sätt påverka grundvattnet negativt. Möjligheten att
uppfylla miljökvalitetsmålet bedöms inte påverkas av åtgärden.

8.8.4 Myllrande våtmarker

Figur 26. Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker.

De ytor inom flygfältet som planeras avvattnas utgör inte våtmarker i egentlig
mening. En viss vattenhushållande funktion uppnås genom att höga flöden
hanteras i makadamdiken med en utjämnande effekt istället för som idag i
dagvattenledningar.

8.8.5 Ett rikt växt- och djurliv

Figur 27. Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv.

Det finns en risk för att ytor med artrik flora kan komma att tillfälligt skadas av
åtgärderna. Med de föreslagna skyddsåtgärderna bedöms påverkan bli lokal och
liten. Insektslivet bör kunna gynnas av de planerade åtgärderna genom att mer
torra marker tillskapas. Det växt och djurliv som idag återfinns inom området är
delvis en följd av hur flygfältet sköts som en öppen gräsyta. Om åtgärden inte
genomförs kan flygverksamheten inte bedrivas och ytornas användning och
skötsel förändras då på sikt. Sammantaget bedöms åtgärdena inte motverka
miljömålets syfte.

9. Sammanfattande bedömning och skyddsåtgärder som vidtas
i samband med arbetena

Åtgärderna med markavvattning har bedömts ha effekter på floran genom
grävningar inom områden med skyddsvärd flora samt effekter i form av en ökad

"Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt
bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag."

"Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden."

"Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen
samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor
ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald,
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd."
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uttransport av dräneringsvatten från området, som i sin tur innebär en ökning av
uttransport av förorening av PFAS. Konsekvensen av effekten på floran kan
begränsas genom skyddsåtgärder. Storleksordningen på den ökade uttransporten
av förorening har beräknats och bedömts så låg att den negativa konsekvensen
bedöms som mycket liten.

Verksamheten bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer inte kan uppnås.

Följande skyddsåtgärder vidtas för att inga betydande negativa konsekvenser ska
uppkomma:

- Vid detaljprojektering ska hänsyn tas så att markavvattningen utförs på ett
sätt, så att risken för spridning av PFAS-förorenat grundvatten från nya
brandövningsplatsen inte ökar. Det görs genom att säkerställa att
vattengången i nya dräneringar inom markerat område i Figur 22 inte är lägre
än +90,2 m.

- För att utjämna flödena i bland annat Kärnebäcken, nedströms området för
markavvattning, kommer befintliga dagvattenledningar delvis att bytas ut mot
makadamdiken, som har en partikelavskiljande, utjämnande och
magasinerande effekt.

- Markavvattningen ska utformas så att kontroll och separation av delflöden
från områden med olika grad av PFAS-förorening möjliggörs, med syfte att
minimera mängden ovidkommande vatten i en eventuell framtida
reningsanläggning.

- För att ge förutsättningar för återhämtning av mattlummer och revlummer ska
markskiktet läggas tillbaka överst efter genomförda åtgärder och åtgärderna
utföras vid torr väderlek för att undvika mer körskador än nödvändigt, dock
utanför växtsäsong.

- Växtplatsen för den hotade arten månlåsbräken föreslås att flyttas till en ny
plats i samband med arbetet. Flytt bör ske under höst, eller annan tid på året
som är frostfri och när det inte finns risk för att materialet torkar ut under
flytten. Uppgrävning av ytlagret och flytt till ny plats bör ske samma dag,
alternativ inom en period på några dagar. Åtgärden ska ske i samråd med
naturvårdsexpertis.

I övrigt åtar sig Fortifikationsverket, baserat på den förstudie som har genomförts,
att vidare utreda och redovisa de miljömässiga effekterna och de tekniska och
ekonomiska förutsättningarna för att rena uppsamlat dräneringsvatten med
avseende på PFAS.
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10. Hur verksamheten förhåller sig till de allmänna
hänsynsreglerna

10.1 Allmänt
I miljöbalkens 2 kapitel anges de allmänna hänsynsreglerna som är
grundläggande för prövningen om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens.
Nedan redovisas en kort bedömning av hur de allmänna hänsynsreglerna
tillämpats eller kommer att tillämpas för verksamheten.

10.2 Bevisbörderegeln
En del av uppfyllandet av bevisbörderegeln, enligt 2 kap 1 § miljöbalken, är
upprättandet av en teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning, vilket har
till uppgift att visa att verksamhetsutövaren i det föreslagna projektet följer de
lagar och regler som finns på miljöområdet.

10.3 Kunskapskravet
Fortifikationsverket ansvarar för drift och skötsel av dagvatten- och
dräneringssystem vid Sveriges militära flygplatser och har därmed en organisation
med kunskap och erfarenhet av den dagliga driften av verksamheten. Under
arbetet med att sammanställa miljökonsekvensbeskrivningen och tillhörande
utredningar har fackkunskap inhämtats genom databaser, utredningar, kontakter
med fastighetsägare i närområdet, myndigheter och sakkunniga i enlighet med 2
kap 2 § miljöbalken.

10.4 Försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik
I ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen redovisas, i de fall det anses vara
motiverat, förslag till åtgärder för att mildra intrång och olägenheter i enlighet
med 2 kap 3 § miljöbalken.

Det bedöms inte finnas bättre tekniska alternativ för att erhålla den förbättring av
markförhållanden som dräneringen syftar till.

10.5 Produktvalsprincipen
För dräneringsarbetena används en mycket begränsad mängd kemiska produkter
utöver olja och drivmedel. Sökanden och dess eventuella entreprenörer kommer
inte att använda några kemiska produkter som kan medföra risker för människa
och miljö vid anläggning eller drift om det finns alternativ som är mindre farliga, i
enlighet med 2 kap 4 § miljöbalken.

10.6 Hushållnings- och kretsloppsprincipen
Uppschaktade massor från projektet kommer så långt det är möjligt att nyttjas
inom anläggningen för att minska behovet av jungfruliga råvaror och transporter.
Som fyllnadsmaterial kommer dels uppgrävda massor att återanvändas dels nytt
fyllnadsmaterial, makadam (bergkross) och grus, att användas. Naturgrus, som är
en begränsad resurs, kommer inte att användas. Makadam bedöms vara en resurs
som lever upp till hushållningsprincipen.
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10.7 Lokaliseringsprincipen
Planerad verksamhet avser markavvattning som av säkerhetsskäl måste utföras
på en befintlig verksamhet vars lokalisering inte är föremål för prövning i detta
ärende. Någon alternativ lokalisering är därför inte aktuell.

10.8 Skälighetsprincipen
I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas vilka överväganden som gjorts
angående projektet med hänsyn till såväl miljö som teknik och samhällsplanering i
enlighet med 2 kap 7 § miljöbalken.

Den påverkan på miljön och människor som uppstår på grund av den föreslagna
verksamheten bedöms inte bidra till överträdelse av någon gällande
miljökvalitetsnorm.

10.9 Slutsats
Den ansökta verksamheten får sammantaget anses uppfylla relevanta
hänsynskrav i 2 kap miljöbalken.

11. Avfall

I normalfallet uppstår inget avfall i driftskedet. Om reningsanläggning skulle
anläggas i senare skede uppstår avfall i denna, men ansökan omfattar inte en
reningsanläggning.

I anläggningsskedet uppstår främst avfall i form av schaktmassor. Matjord
schaktas av för sig för att kunna återanvändas. Provtagningar indikerar mycket
lite föroreningar i de massor som blir aktuella för schaktning (se avsnitt 6.2.3.2).
Fortifikationsverket strävar efter att återanvända även övriga delar av
schaktmassorna i så stor utsträckning som möjligt inom de projekt som är
aktuella på Karlsborgs flygplats. Hantering och användning av schaktmassor
kommer att anmälas till FIHM tillsammans med övriga delar av projekt som
åtgärder på flygplatsens ljussystem och inflygningshjälpmedel.

12. Kontroll

Ett kontrollprogram för planerad verksamhet kommer att upprättas och stämmas
av med tillsynsmyndigheten efter det att tillstånd till planerad verksamhet
lämnats. Kontrollprogrammet förutses fokusera på kontroll av utgående vatten
från de dränerade områdena.

För att ge underlag för utredning om rening av dräneringsvattnet med avseende
på PFAS är motiverat föreslås att utgående dräneringsvatten från de
markavvattnade områdena under de första två åren provtas i representativa
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punkter minst 4 gånger per år och analyseras med avseende på PFAS-11, kväve
och övriga parametrar av betydelse för dimensionering av reningsanläggning.
Kontrollen ska även omfatta storleken på utgående flöden från
dräneringssystemet.

13. Referenser

Referenser till specifika uppgifter och fakta görs huvudsakligen i fotnoter i
dokumentet. Nedan listas ytterligare referenser som har utgjort underlag vid
framtagandet av denna MKB.

Översiktsplan Karlsborg, antagen 2014-10-23. https://karlsborg.se/bygga-bo--
miljo/samhallsplanering-ny/oversiktsplanen/

Länsstyrelsen 2018-05-28. http://ext-
webbgis.lansstyrelsen.se/Vastragotaland/Infokartan/

Länsstyrelsen 2018. Bevarandeplan Natura 2000 Vättern (version 171206).

Länsstyrelsen 2018. Bevarandeplan Natura 2000 Karlsborgs Fästning
(remissversion).

Länsstyrelserna-Miljösamverkan Sverige, Markavvattningsföretag - Vägledning för
tillsyn, omprövning och avveckling April 2015.

Vätternvårdsförbundet 2015, Uppföljning av vattenvårdsplan samt
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Grundvattenförhållanden
Karlsborgs flygfält

1. Bakgrund

I samband med upprättande av MKB för planerad markavvattning vid Karlsborgs
flygfält har det uppkommit behov av en djupare förståelse för
grundvattenförhållandena i området vad gäller, dels grundvattenströmningen i
området och dels grundvattennivåns läge i förhållande till markytan. Detta för att
kunna bedöma om och huruvida det föreligger någon risk att planerade
dräneringar kan påverka grundvattenförhållandena och på så sätt riskera att
mobilisera markföroreningar koncentrerade till den nyare brandövningsplatsen. Då
mätdata endast var tillgängliga från ett fåtal tidigare tillfällen och, vid de olika
tidpunkterna, i viss mån i skilda grundvattenrör, utförde Ramböll i slutet av juni
2018 en omfattande mätning av grundvattennivåer i samtliga mätbara
grundvattenrör inom område för planerad markavvattning samt i närmare
anslutning till den nyare brandövningsplatsen.

1.1 Underlag grundvattennivåmätningar
Som underlag för föreliggande rapport har grundvattennivåmätningar från ett
antal tillfällen analyserats:

· Manuell grundvattennivåmätning av Sweco i juli 2014
· Manuell grundvattennivåmätning av Niras i april 2015
· Manuell grundvattennivåmätning av Ramböll vid två tillfällen 2017-12-19

och 2018-06-25/26.
· Kontinuerlig mätning av grundvattennivåer av Ramböll mellan 20:e

december 2017 till och med 25:e juni 2018 i två grundvattenrör (R1704
och R1719)

I bilaga 1 redovisas samtliga grundvattenrör i området, där det även framgår vilka
grundvattenrör som kunde återfinnas och var mätbara i samband med
nivåmätningen i slutet av juni 2018. Även det befintliga dagvattensystemet samt
planerad markavvattning i anslutning till rullbanan redovisas i plan i bilagan,
liksom i övriga kartbilagor.

I tabell i bilaga 2 redovisas samtliga nivåmätningar och framräknade
grundvattennivåer från ovan nämnda mättillfällen i tillgängliga grundvattenrör.
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2. Grundvattenförhållande

2.1 Geologi och grundvattenmagasin
Befintligt underlagsmaterial avseende hydrogeologiska förhållanden visar att
jordlagren i det aktuella området huvudsakligen består av mellan 5-10 m siltiga
och leriga sediment vilka underlagras av morän, troligen siltig morän, ovan berg.
Djupet till berg uppgår enligt SGU:s jorddjupskarta till ca 20-30 m. I anslutning till
nyare brandövningsplatsen och rullbanan överlagras silt- och lerlagren av
fyllnadsmaterial och ett tunt torvlager. Strax väst/nordväst om
brandövningsplatsen överlagras silt- och lerlagren av postglacial sand. Enligt
SGU:s jordartskarta har den postglaciala sanden en stor utbredning sett mer
storskaligt kring det studerade området. Ställvis tycks även mer permeabla
sandavlagringar återfinnas mellan silt- och lerlagren och den underliggande
moränen.

Grundvatten förekommer på flera olika nivåer, både i silt-, sand-, och
moränlagren. Höga koncentrationer av markföroreningar i de djupare liggande
jordlagren påvisar att lerlagren på intet sätt utgör någon definitiv barriär, utan att
hydraulisk kontakt föreligger mellan ytligare silt- och sandlager och djupare sand-
och moränlager under leran.

2.2 Grundvattennivåer
Grundvattennivån i det aktuella området ligger omkring +90 m ö.h., med
generellt något högre nivåer i anslutning till rullbanan och något lägre nivåer kring
den nyare brandövningsplatsen och norr därom. Uppmätta grundvattennivåer
redovisas på karta i Bilaga 3 (nivåmätning 2018-06-25/26 Ramböll) och Bilaga 4
(nivåmätning övriga mättillfällen).

Observera att det på vissa platser finns två eller tre grundvattenrör installerade
bredvid varandra på olika djup, därav olika mätvärden i vad som på karta
framstår vara samma mätpunkt. Grundvattenrören i området har ett djup av
mellan 2-9 m. Det finns ingen entydig skillnad i hur grundvattennivån förhåller sig
i grundvattenrör satta i djupare eller ytligare jordlager. I de flesta mätpunkter
ligger nivåerna relativt lika oavsett djup på grundvattenrör, ibland ligger nivån
något högre i de djupare rören och ibland något högre i de grundare.

Grundvattennivåerna uppmätta den 2018-06-25/26 kan antas motsvara en
situation med naturligt låga-mycket låga grundvattennivåer, medan
grundvattennivåerna i december 2017 och april 2015 var uppmätta under perioder
med relativt höga grundvattennivåer. Den generella grundvattensituationen under
dessa månader, enligt data från SGU:s grundvattennät, bekräftar detta (se Figur 1
nedan). Från juli 2014 finns något färre mätvärden varpå de inte används i lika
stor utsträckning som jämförelse, men den generella grundvattensituationen
under den månaden motsvaras av en period med nivåer strax under en
medelnivå.
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Figur 1. Generell grundvattensituation för grundvattennivåer i små magasin enl.
SGU under de månader där det funnits underlag avseende nivåmätningar vid
Karlsborgs flygfält (undantag mätning av Sweco i juli 2014)

I samband med Niras mätning i april 2015 uppvisade flera rör, framför allt strax
norr om den nyare brandövningsplatsen och järnvägen, artesiska förhållanden,
d.v.s. att grundvattnet har en trycknivå som ligger över markytans nivå. I Bilaga
4 har artesiska uppmätta grundvattennivåer markerats med gult på karta. På
karta i Bilaga 5 framgår beräknat avstånd från markytan ner till uppmätt
grundvattenyta i grundvattenrören vid de olika mättillfällena. Artesiska trycknivåer
redovisas som en negativ nivå (-). Observera att det på vissa platser finns två
eller tre grundvattenrör installerade bredvid varandra på olika djup, därav olika
mätvärden i vad som på karta framstår vara samma mätpunkt.

2.3 Grundvattensytans nivåvariation

Kontinuerlig mätning av grundvattennivåer mellan 20:e december 2017 till och
med 25:e juni 2018 i två grundvattenrör (R1704 och R1709, båda grunda, ca 2 m
djupa, se läge på karta i Bilaga 1) i anslutning till rullbanan visar att
grundvattennivåerna i området kan antas ha en naturlig säsongsvariation med
minst 1 m, åtminstone i de ytligare jordlagren. Se diagram i Figur 2 nedan.
Grundvattennivån i det området kan antas variera under året beroende på
säsongsvisa förhållanden kopplat till nederbörd, temperatur och avdunstning.
Vidare är jordlagrens uppbyggnad och storleken på grundvattenmagasinet av
betydelse för hur stor variationen blir.



4 av 6

PM

Grundvattenförhållanden, Karlsborgs flygfält

Unr 1320027196

o:
\g

ot
1\

sm
i\

20
17

\1
32

00
27

19
6,

ka
rl

sb
or

g,
m

kb
m

ar
ka

vv
at

tn
in

g\
3_

te
kn

ik
\h

yd
ro

ge
ol

og
i\

le
ve

ra
ns

\p
m

gr
un

dv
at

te
nf

ör
hå

lla
nd

en
ka

rls
bo

rg
s

fly
gf

äl
t.

do
cx

Figur 2. Grundvattennivåer vid kontinuerlig nivåmätning (1gg/h) i R1704 och
R1719 vid Karlsborgs flygfält.

I övriga grundvattenrör (samtliga grunda, max djup 2,55 m) uppvisar Rambölls
egna manuella mätningar i december 2017 och juni 2018 en nivåskillnad på
mellan 0,3-1 m, med de lägre nivåerna i juni 2018.

Det finns emellertid indikation på att grundvattenytan tidvis kan ligga än högre än
vad de nivåmätningar Ramböll utfört mellan december 2017 och juni 2018 visar.
Enligt den mätning som Niras genomförde i april 2015 låg grundvattennivån i flera
rör 1,5-3 m högre än i juni 2018, vilket om korrekt påvisar att betydligt större
nivåvariationer än i storleksordning ca 1 m är möjliga.

Att grundvattenytan tidvis kan ligga än högre än vad som uppmätts i vissa av
grundvattenrören så här långt går således inte att utesluta och är viktigt att
beakta vid fortsatt analys och planering.

2.4 Grundvattenströmning
I anslutning till rullbanan tycks en vattendelare vara belägen i höjd med rör
R1703. Öster därom strömmar grundvattnet potentiellt sett i riktning mot
brandövningsplatsen, medan det väster därom strömmar i riktning mot sydvästra
änden av rullbanan.
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I samband med mätningen i juni 2018 var det tydligt att det i anslutning till den
nyare brandövningsplatsen sker en generell strömning in mot platsen i riktning
från rullbanan. Nivåerna vid rullbanan låg i detta område på ca +91-92 medan de
strax norr om den nyare brandövningsplatsen låg som lägst på +87-88 m (se
Bilaga 3). Detta är också vad som antagits i tidigare utredningar (Niras, 2017)
men underlaget för bedömning var då betydligt mer oklart, då inte senare
installerade rör i anslutning till rullbanan fanns att tillgå för mätning.

Trots att relativt omfattande nivåmätning skett inom ett förhållandevis begränsat
område är det emellertid inte helt enkelt att utläsa en entydig strömningsbild för
grundvattenflödet i området lokalt kring den nyare brandövningsplatsen och strax
norr därom. Framför allt inte vad gäller i vilken/vilka riktningar flödet tar vägen.
Detta bland annat på grund av att grundvattenrören sitter på olika djup i
jordlagren, vilket ger upphov till en osäkerhet i hur nivåerna mellan de olika rören
förhåller sig till varandra. Att grundvattennivåerna i detta område tidvis tycks
kunna uppvisa artesiska förhållanden gör det än svårare att dra någon tydlig
slutsats av den lokala grundvattenströmningen.

Ett försök har gjorts att interpolera grundvattennivåmätningar i grunda respektive
djupa rör inom området för att få en tydligare bild, se Bilaga 6a och b. Utan att
utläsa för mycket ur de bägge strömningsbilderna som visas tycks de lägsta
nivåerna, både i grunda och djupa rör, ligga i området mellan den nyare
brandövningsplatsen och järnvägen. Det stärker bilden av en
grundvattenströmning i nordvästlig riktning från rullbanan. Dock tycks det,
åtminstone lokalt, som om det finns potential till en motsatt strömning från fälten
norr om järnvägen då nivåerna i detta område åter ligger på en högre nivå (i
storleksordning 1 m). Grundvattengradienterna, från sydost respektive nordväst,
bedöms översiktligt ligga på 1-2 % vilket för grundvatten är relativt stora
gradienter. En förklaring till de lokalt låga nivåerna skulle kunna vara att de
dräneringar/diken som finns längs södra sidan av järnvägen verkar dränerande på
grundvattnet i detta område.

3. Påverkan vid planerad markavvattning

I bilaga 7 redovisas nivån på vattengångar på planerad markavvattning liksom
befintligt dagvattensystem i anslutning till rullbanan. Även grundvattennivån vid
mätningen i juni 2018 liksom från Niras mätning i april 2015 redovisas som
jämförelse på kartan.

Av nivåerna framgår att det inte går att utesluta att dräneringar som läggs i
området strax söder om den nyare brandövningsplatsen skulle kunna få en
dränerande effekt på grundvattnet i området, och därmed bidra till spridning av
markföroreningar i riktning bort från brandövningsplatsen. Detta då
grundvattennivån i södra delen av brandövningsplatsen (t.ex. +89,89 i Sweco
1405) ser ut att kunna ligga nära eller strax över nivån på de närmst liggande
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vattengångarna (+89,65 angivet som lägst). Grundvattennivåerna uppmätta i juni
2018 var dessutom generellt låga och kan tidvis antas kunna ligga åtminstone 1 m
högre, vilket förstärker riskbilden.

Risken begränsas sannolikt till norra delen av flygfältet då planerade vattengånger
i närmare anslutning till rullbanan ligger på en högre nivå (ca +92). I väster
begränsas området som eventuellt riskerar att påverkas av ovan nämnda
vattendelare i anslutning till rullbanan. Där ligger grundvattennivån på ca +93 m
att jämföra med högsta uppmätta nivå kring brandövningsplatsen öster därom på
+ 90-91 m. Något grundvattenflöde från brandövningsplatsen till området väster
om vattendelaren är således inte troligt.
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Grundvattennivåmätningar BILAGA 2
PM Grundvattenförhållanden Karlsborgs flygfält

Benämning X (E) Sweref 1330 Y (N) Sweref 1330
Rördjup

(m u my)
Filterdjup
(m u my)

Höjd rök
(m ö my)
RH 2000 My

GV-nivå
Sweco

juli 2014

GV-nivå
Niras

april 2015

GV-nivå
Ramböll
171219

GV-nivå
Ramböll

180625/26 Kommentar 180625/26
NIRAS GV1 208104,95 6488882,94 8,80 7,80-8,80 91,24 91,31 - 89,14
NIRAS GV12a 208199,51 6489021,54 ca 3 90,07 89,55 89,97 87,40
NIRAS GV12b 208199,51 6489021,58 ca 8-9 90,38 89,77 90,46 87,72
NIRAS GV13a 208130,88 6488992,52 ca 3 90,16 89,26 89,94 87,20
NIRAS GV13b 208130,94 6488992,46 ca 8-9 90,15 89,58 89,83 88,02
NIRAS GV14a 208105,75 6488950,18 ca 3 90,32 89,44 89,95 87,83
NIRAS GV14b 208105,72 6488950,10 ca 8-9 89,78 89,35 89,40 88,32
NIRAS GV15 208072,14 6488969,62 ca 9 90,45 89,40 89,94 87,52
NIRAS GV16 208110,92 6489011,48 ca 9 90,90 89,92 89,86 88,25
NIRAS GV18 207994,55 6489047,03 ca 9 89,24 88,99 89,24 87,04
NIRAS GV2 208234,31 6488857,40 3,12 2,12-3,12 90,87 90,99 - 90,31 89,81
NIRAS GV3 208273,41 6488979,45 3,06 2,06-3,06 91,33 91,39 90,35 Röret hittades ej
NIRAS GV4 208513,06 6489338,51 6,00 4,0-6,0 92,45 91,45 90,46 88,10
NIRAS GV5 208505,69 6489371,79 5,00 3,0-5,0 90,69 89,69 90,14 87,47
NIRAS GV6 208492,37 6489312,56 6,00 4,0-6,0 91,22 90,22 90,46 87,70
NIRAS GV7 208530,84 6489305,73 6,00 4,0-6,0 91,31 90,31 90,51 87,48
NIRAS Gvpumphus 208191,20 6489103,97 7,00 4,0-7,0 90,41 89,41 89,68 87,32
Sweco 1303 208171,65 6488957,30 ca 3-5 91,56 90,79 90,19 Röret igensatt. Inget vatten
Sweco 1305 208224,35 6488972,48 ca 3 92,13 92,13 91,15 89,73
Sweco 1308 208199,14 6488980,93 ca 3-5 91,63 90,93 90,12 89,03
Sweco 1401 208146,46 6489054,80 ca 7 91,32 90,37 89,58 88,31
Sweco 1403 208236,36 6488927,72 ca 3-5 90,89 89,72 Röret hittades ej
Sweco 1404 208198,17 6488979,91 ca 6,5-9 90,94 90,52 89,66 88,27
Sweco 1405 208149,34 6488925,78 ca 6,5-9 91,59 91,55 89,62 89,89
Sweco 1421 207503,30 6488303,66 ca 2 91,67 91,69 91,17 91,08 91,42 90,70
Sweco 1422 207508,03 6488406,09 ca 2 91,29 91,32 90,76 89,70 90,45
Sweco 1425 207848,45 6488542,80 ca 2 93,38 93,39 92,96 92,63 92,59
Sweco 1426 208002,80 6488693,30 - - Röret hittades ej
Sweco 1430 208575,56 6488937,51 ca 2 91,35 91,35 90,65 90,45 89,82
Sweco 1431 208791,96 6488952,75 ca 2 91,50 91,50 90,33 91,46 89,90
Sweco 1434 208759,06 6489309,98 90,63 90,63 90,63 90,50 Röret hittades ej
Sweco 1441 207801,14 6488435,71 ca 2 94,11 94,12 93,02 93,01 92,96
R 1701 207633,89 6488466,20 1,21 0,01-1,21 92,32 92,33 92,27 91,41
R 1702 207706,87 6488470,86 1,81 0,01-1,81 93,00 93,01 92,90 92,57
R 1703 207934,76 6488596,25 1,71 0,01-1,71 93,41 93,42 93,31 92,84
R 1704 208179,04 6488727,35 2,05 0,05-2,05 92,21 92,26 92,21 91,23
R 1705 208054,82 6488763,80 2,55 0,55-2,55 91,04 91,09 88,69 90,87
R 1706 208303,81 6488697,23 2,30 0,3-2,3 93,58 93,63 91,85
R 1707 208381,16 6488876,37 2,71 0,7-2,71 92,23 92,24 89,93
R 1708 208663,43 6488992,71 2,51 0,51-2,51 91,17 91,18 89,86
R 1709 208695,89 6489177,50 2,94 0,94-2,94 90,70 90,76 89,61
R 1710 208848,17 6489088,59 2,54 0,54-2,54 91,23 91,27 89,88
R 1719 207581,65 6488323,20 2,02 0,02-2,02 92,12 92,14 91,87 90,98
Transekt 1:1 207539,04 6488577,98 4,00 3,0-4,0 90,06 89,06 89,33 88,00
Transekt 1:2 207824,74 6488929,20 5,00 3,0-5,0 90,22 89,22 89,36 87,24
Transekt 1:3 208198,19 6489359,26 7,00 5,0-7,0 89,87 88,87 89,35 86,61
17GV02a 208041,36 6489036,62 ca 2,9 91,2637 90,2237 88,93
17GV02b 208040,69 6489035,96 ca 3,5 91,7499 90,2299 89,16
17GV02c 208042,04 6489037,39 ca 5,2 91,2742 90,2742 89,04
17GV04a 208106,37 6489118,05 ca 3 91,1826 90,1326 88,93
17GV04b 208105,69 6489117,30 ca 4 91,3915 90,1415 89,23
17GV04c 208106,94 6489118,73 ca 8,5 91,542 90,252 88,61
17GV05a 208075,46 6489077,75 ca 3 90,3824 89,3224 88,15
17GV05b 208074,86 6489077,10 ca 3,5 90,6649 89,6349 88,50
17GV05c 208076,09 6489078,46 ca 8,7 91,3586 90,0186 88,47
17GV06a 208126,96 6489142,55 ca 3 91,2261 90,1761 88,62
17GV06b 208126,41 6489141,89 ca 6 90,7748 90,1748 88,51
17GV06c 208127,59 6489143,50 ca 8,8 91,2917 90,1817 88,57
17GV07a 208157,46 6489180,89 ca 2,9 90,1884 89,1584 88,21
17GV07b 208156,78 6489180,10 ca 7 90,0711 89,0711 87,82
17GV08a 208010,75 6489000,84 ca 3 91,3045 90,2745 89,14
17GV08b 208010,02 6489000,04 ca 4,8 91,3111 90,2811 89,06

180625/26: Endast uppskattning med lod. Vissa rör hade satt igen i botten, lodet var lerigt när det kom upp.
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XX.XX - Nivå 26-27 juni 2018

Observera att det på vissa platser finns två eller tre
grundvattenrör installerade bredvid varandra på olika djup,
därav olika mätvärden i vad som framgår vara samma
mätpunkt. Mätvärden från grunda djup redovisas överst,
och från djupare djup nederst. 



XX.XX = artesiska
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AVSTÅND TILL GRUNDVATTENYTA

XX.XX - avstånd till grundvattenyta 180625/26
              (m u my)
XX.XX - avstånd till grundvattenyta 171219
             (m u my)

XX.XX - avstånd till grundvattenyta april 2015
              (m u my)
XX.XX - avstånd till grundvattenyta juli 2014
              (m u my)

Grundvattenytans läge i förhållande till markytan
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Provtagning jord och vatten

1. Bakgrund

Fortifikationsverket planerar att anlägga ny markdränering på flygplatsområdet
samt genomföra en restaurering av hela dräneringssystemet vid Karlsborgs
flygplats. I samband med detta har provtagning genomförts i mark, grundvatten
och dagvatten.

2. Provtagning och genomförande

2.1 Provtagningsplan
Innan fältarbetet påbörjades togs provtagningsplaner fram. Dessa baserades på
kartunderlag och på resultat från tidigare undersökningar. Placering av provtag-
ningspunkter gjordes i första hand där markarbete planeras. I den första om-
gången 2017 provtogs jord i samtliga punkter där grundvattenrör installerades.
Den andra jordprovtagningen, 2018, utfördes för att komplettera jordprovtag-
ningen i områden där grävning planeras.

Provtagningsplanerna kommunicerades med Fortifikationsverket som godkände
provtagningsplanen.

I enlighet med de preliminära riktlinjerna för grävarbeten inom misstänkt
PFAS-förorenade områden har en avstämning av provtagningsplanen gjorts med
Försvarsmaktens miljöprövningsenhet (Björn Norrbrand).

Ritningar och uppgifter om befintliga ledningar inhämtades av Fortifikationsverket
innan undersökningen utfördes. Vissa punkter flyttades för att undvika ledningar
med osäkra lägen. Plan över provtagningspunkter redovisas i bilaga 1-5.

2.2 Provtagning
Provtagning har utförts vid ett flertal tillfällen under 2017 och 2018 vilka redovisas
nedan. I samband med borrningarna upprättades fältprotokoll (bilaga 6, 7 och 8).

2.2.1 Jord 25-27 september 2017
Provtagning utfördes den 25-27 september av Teresia Kling och Martin Johansson,
Ramböll Sverige AB. För jordprovtagning i samtliga punkter användes en band-
gående borrvagn försedd med skruvborr. Under provtagningstillfällena var det 15-
20°C och uppehåll.

Jordprovtagning utfördes i 19 provtagningspunkter (R1701-R1719). Jordprover
togs ut baserat på jordart och fältobservationer. Vid provtagningen
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dokumenterades jordart och eventuell lukt eller indikation på förorening. Borrning
utfördes som djupast ner till 3 meter under markytan (m u my).

Jordprover togs ut i samtliga borrpunkter. Vid provtagningen dokumenterades
jordart och eventuell lukt eller indikation på förorening. Utifrån planerat schakt-
djup för markdräneringen valdes ett samlingsprov ut per borrpunkt och skickades
till ALS Scandinavia AB för analys.

2.2.2 Jord 20 februari 2018
Provtagning utfördes den 20 februari 2018 av Teresia Kling, Ramböll Sverige AB.
och Jonas Nilsson, Mitta AB. För jordprovtagning i samtliga punkter användes en
bandgående borrvagn försedd med skruvborr. Under provtagningstillfällena var
det -3 till -5°C mulet och uppehåll. Marken var snötäckt.

Jordprovtagning utfördes i 6 provtagningspunkter (R1822-R1827). Jordprover togs
ut baserat på jordart och fältobservationer. Vid provtagningen dokumenterades
jordart och eventuell lukt eller indikation på förorening. Borrning utfördes som
djupast ner till 2 m u my.

Samlingsprov på nivån 0-1,5 meter under markytan (m u my) valdes ut för analys
från varje provpunkt för att belysa det schaktdjup som kan bli aktuellt för
dagvattenledningar m.m. Proverna skickades till ALS Scandinavia AB för analys.

2.2.3 Vatten 25-27 september/2-3 oktober 2017

Grundvattenrör Ramböll
I samtliga 19 borrpunkter från 25-27 september installerades grundvattenrör
(PEH, 65 mm) med 2 m filter, undantaget R1701, R1702 och R1703 där filter-
längden var 1,2 m, 1,8 m respektive 1,7 m. I 7 av grundvattenrören (R1701-
1704, R1716-R1717 och R1719) installerades inget förlängningsrör. I övriga 8
grundvattenrör installerades förlängningsrör på mellan 0,25 m och 1 m. Grund-
vattenrören placerades så att rörets överkant låg ca 5-10 cm under markytan,
eftersom rören av säkerhetsskäl inte fick sticka upp ovanför marken och dexel inte
var tillåtet att användas. Tätning mot markytan med bentonit utfördes inte,
eftersom syftet med provtagningen var att få en uppfattning om
föroreningsinnehållet i det vatten som avvattnas vid markavvattning.

Direkt efter installation renspumpades grundvattenrören. Rören lämnades därefter
för stabilisering under en vecka innan omsättning utfördes och grundvattenprover
togs ut den 2-3 oktober 2017 av Teresia Kling, Ramböll Sverige AB. Grundvatten-
nivåerna mättes med lod innan omsättning och provtagning. Vattenprov uttogs i
samtliga rör med undantag för R1705 och R1712 som var torra.

Vid omsättning och provtagning användes peristaltisk pump och flaskor avsedda
för de aktuella analyserna. Lodet är ett tvåfaslod som, förutom att mäta vatten-



4 av 10

Provtagning jord och vatten

Karlsborg, MKB markavvattning

Unr 1320027196

o:
\g

ot
1\

sm
i\

20
17

\1
32

00
27

19
6,

ka
rl

sb
or

g,
m

kb
m

ar
ka

vv
at

tn
in

g\
3_

te
kn

ik
\p

m
pr

ov
ta

gn
in

g
ru

llb
an

an
\p

m
re

v
20

18
\f

as
ts

tä
lld

\p
m

pr
ov

ta
gn

in
g

jo
rd

oc
h

va
tt

en
_f

as
ts

tä
lld

_2
01

8-
03

-1
8

re
v.

20
18

-0
5-

23
.d

oc
x

ytans nivå, även ger indikation och mäter tjockleken av fri oljefas. Vid mätning
gav lodet inte utslag på oljeförorening i något grundvattenrör.

Inmätning av grundvattenrör utfördes den 27 september 2017 av Martin
Johansson, Ramböll Sverige AB. Lokalisering och höjd anges i koordinatsystem
SWEREF 99 13 30 och höjdsystem RH2000.

Figur 1. Grundvattenprovtagning, oktober 2017.

Grundvattenrör Sweco
I samband med provtagning i grundvattenrör installerade av Ramböll, planerades
även provtagning i 6 grundvattenrör som installerades av Sweco 2014 (1421,
1422, 1431, 1434, 1439 och 1441). På grund av svårigheter att lokalisera rören
kunde inte vattenprov tas ut i samtliga 6 rör. Grundvattenrör 1422, 1431 och
1434 hittades aldrig och rör 1439 var torrt. Vattenprov uttogs därför endast i rör
1421 och 1441.

Innan provtagning byttes slangen i röret till en ny. Därefter omsattes, lodades och
provtogs röret på samma sätt som för Rambölls grundvattenrör. Vid mätning gav
lodet inget utslag på oljeförorening.

Grundvattenrör NIRAS
Provtagning utfördes i ett grundvattenrör (GV2) som installerades 2014 av NIRAS.
Före provtagning byttes slangen i röret till en ny. Därefter omsattes, lodades och
provtogs röret på samma sätt som för Rambölls grundvattenrör. Inget utslag på
oljeförorening kunde konstateras i något grundvattenrör.
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2.2.4 Vatten 12 december 2017
Vattenprovtagning utfördes den 12 december 2017 av Teresia Kling, Ramböll
Sverige AB.

Grundvattenrör Ramböll
Grundvattennivåerna mättes med lod innan omsättning och provtagning, som
utfördes på samma sätt som vid tidigare provtagning. Vattenprov planerades i rör
R1701-R1705, R1712 samt R1719. Prov uttogs i samtliga planerade rör förutom
R1705, på grund av för lite vatten vid provtagning. Vid mätning gav lodet inget
utslag på oljeförorening.

Grundvattenrör Sweco
Vattenprov uttogs endast i 1421 eftersom det i 1439 var för lite vatten för
provtagning samt att övriga rör inte kunde lokaliseras då marken delvis var täckt
av snö och/eller is (Figur 2). Rör 1421 omsattes, lodades och provtogs på samma
sätt som vid tidigare provtagning. Inget utslag på oljeförorening kunde
konstateras i något grundvattenrör.

Figur 2. Vid provtagning i december var marken täckt av antingen snö eller is.

Grundvattenrör NIRAS
Provtagning utfördes i GV2. Röret omsattes, lodades och provtogs på samma sätt
som vid tidigare provtagning. Inget utslag på oljeförorening kunde konstateras i
något grundvattenrör.
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Dagvattenbrunnar
Vattenprov uttogs i 9 dagvattenbrunnar inom området (R17D01-R17D09).
Vattennivån mättes in med lod varefter vattenprov togs ut. Provtagning utfördes
med peristaltisk pump på samma sätt som vid tidigare provtagning (Figur 3).

Figur 3. Provtagning i dagvattenbrunn, december 2017.

2.2.5 Vatten 20 februari 2018
Vattenprovtagning utfördes den 20 februari 2018 av Teresia Kling, Ramböll
Sverige AB

Dagvattenbrunnar
Vattenprov uttogs i 6 dagvattenbrunnar inom området (R17D01-R17D06).
Vattennivån mättes in med lod varefter vattenprov togs ut. Provtagning utfördes
med peristaltisk pump på samma sätt som vid tidigare provtagning (Figur 3).

3. Analyser

3.1 Jord
Totalt har 30 jordprov och 46 vattenprov (31 på grundvatten och 15 på
dagvatten) analyserats. De uttagna proverna är analyserade med avseende på
metaller, PAH, PFAS enligt tabell 1 nedan. Samtliga laboratorieanalyser har utförts
av ALS Scandinavia AB.
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Beställda analyspaket innehåller följande parametrar:
Jord

• MS-1: metaller: arsenik, barium, kadmium, kobolt, krom, koppar,
kvicksilver, nickel, bly, zink, vanadin

• OJ-1: polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
• OJ-34a: Perfluorerade ämnen i jord

Vatten
• OV-34aQ: Perfluorerade ämnen i vatten, låg detektionsgräns
• V2-bas: metaller: arsenik, barium, kadmium, kobolt, krom, koppar,

molybden, nickel, bly, zink, vanadin

Tabell 1. Provpunkter och analyserade parametrar.
Prov
punkt

Parameter

R1701 MS-1, OJ-1, OJ-34a, OV-34aQ
R1702 MS-1, OJ-1, OJ-34a, OV-34aQ
R1703 OJ-34a, OV-34aQ
R1704 MS-1, OJ-1, OJ-34a, OV-34aQ, V2-bas
R1705 OJ-34a
R1706 MS-1, OJ-1, OJ-34a, OV-34aQ, V2-bas
R1707 OJ-34a, OV-34aQ
R1708 OJ-34a, OV-34aQ, V2-bas
R1709 OJ-34a, OV-34aQ
R1710 MS-1, OJ-1, OJ-34a, OV-34aQ
R1711 OJ-34a, OV-34aQ
R1712 MS-1, OJ-1, OJ-34a
R1713 OJ-34a, OV-34aQ
R1714 OJ-34a, OV-34aQ
R1715 OJ-34a, OV-34aQ
R1716 MS-1, OJ-1, OJ-34a
R1717 MS-1, OJ-1, OJ-34a, V2-bas
R1718 OJ-34a, OV-34aQ
R1719 MS-1, OJ-1, OJ-34a, OV-34aQ, V2-bas
R1822 OJ-34a
R1823 OJ-34a
R1824 OJ-34a
R1825 OJ-34a
R1826 OJ-34a
R1827 OJ-34a
Sweco 1421 OV-34aQ
Sweco 1441 OV-34aQ
NIRAS GV2 OV-34aQ
R17D01 OV-34aQ
R17D02 OV-34aQ
R17D03 OV-34aQ
R17D04 OV-34aQ
R17D05 OV-34aQ
R17D06 OV-34aQ
R17D07 OV-34aQ
R17D08 OV-34aQ
R17D09 OV-34aQ
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4. Riktvärden

4.1 Riktvärden för jord

4.1.1 Metaller och oljeföroreningar
Resultatet har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad
mark1.

Känslig markanvändning, KM, innebär att markkvalitén inte begränsar val av
markanvändning och att grundvattnet skyddas. Mark med halter under KM kan
användas till bl.a. bostäder, odling och grundvattenuttag. Mindre känslig mark-
användning, MKM, innebär att markkvalitén begränsar val av markanvändning till
exempelvis industrier och vägar.

Nuvarande verksamhet är flygplats och bedöms vara mindre känslig markanvänd-
ning (MKM). Eftersom det fortsättningsvis kommer att vara en flygplats på fastig-
heten kommer markanvändningen även fortsättningsvis att klassas som MKM.

4.1.2 Högfluorerade ämnen (PFAS)
Jordproverna har jämförts med SGI:s preliminära riktvärden för högfluorerade
ämnen (PFAS) i mark och grundvatten2. För närvarande saknas dock dataunderlag
för de flesta PFAS med undantag för PFOS (perfluoroktansulfonat). SGI:s
bedömning är att det går att utgå från PFOS, då det är den fluortensid i familjen
PFAS som är dominerande i halt och som idag bedöms vara den farligaste ur
hälsosynpunkt.

SGI:s preliminära riktvärden för PFOS i jord är satta till 0,020 mg/kg TS (TS =
torr substans) för mindre känslig markanvändning (MKM) och till 0,003 mg/kg TS
för känslig markanvändning (KM).

4.2 Riktvärden för vatten

4.2.1 Metaller
SGU har tagit fram bedömningsgrunder för grundvatten som syftar till att utgöra
ett verktyg för att inom landet kunna göra enhetliga klassningar av grundvattnets
tillstånd avseende olika parametrar, oavsett syftet med bedömningen3. Resultaten
klassificeras utifrån bedömningsgrunderna i fem olika effektrelaterade tillstånds-
klasser vilka så långt som möjligt relaterats till effekter på hälsa, miljö och
tekniska installationer för dricksvatten.

De halter som anges i bedömningsgrunderna avses för metaller att jämföras mot
filtrerade prover som analyserats utan uppslutning. Halter med avseende på
miljörisk för ytvatten har valts för jämförelse i förekommande fall.

1 Naturvårdsverket, 2009, Riktvärden för förorenad mark, modellbeskrivning och vägledning, Rapport
5976, september 2009. Reviderad juni 2016
2 Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten. SGI publikation 21. SGI
2015.
3 Bedömningsgrunder för grundvatten. SGU, 2013:01.
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4.2.2 Oljeföroreningar
De uppmätta halterna av petroleumämnen i vattenproverna har jämförts med
SPI:s beräknade riktvärden för grundvatten med hänsyn till miljörisk för ytvatten4.

4.2.3 Högfluorerade ämnen (PFAS)
Jämförelse har gjorts med riktvärden för grundvatten och åtgärdsgräns för dricks-
vatten för att få en uppfattning om halternas nivå.

Vattenproverna har därför jämförts mot SGI:s preliminära riktvärden för hög-
fluorerade ämnen (PFAS) i grundvatten, vilket är 45 ng/l (0,045 µg/l). Vidare har
vattenproverna jämförts mot Livsmedelsverket åtgärdsgräns för PFAS i dricks-
vatten som är satt till 90 ng/l5.

5. Resultat

Analysresultat från samtliga utförda provtagningar redovisas på kartor i bilaga 2,
4 och 5 och i tabeller i bilaga 9, 10 och 11. Analysrapporter från ALS redovisas i
bilaga 12, 13 och 14.

5.1 Jord
Metaller
Samtliga metallhalter underskrider riktvärdet för KM.

PAH
Krysen och benso(b)fluoranten detekteras i R1717. Övriga analyser underskrider
laboratoriets rapporteringsgräns.

Högfluorerade ämnen (PFAS)
PFOS och PFHxS detekteras i R1717 och R1824. Vidare detekteras PFPeA i R1822.
Summan av detekterade högfluorerade ämnen i de punkter där ämnena
detekterats ligger väl under KM-riktvärdet för PFOS. I övriga provpunkter ligger
halten högfluorerade ämnen under laboratoriets rapporteringsgräns.

5.2 Vatten
Metaller
I R1702, R1717 och R1718 bedöms nickelhalten som måttlig. I R1702 bedöms
även halterna bly och zink som måttliga. Övriga metallhalter är antingen låga eller
mycket låga i samtliga punkter.

4 SPI, 2010: SPI rekommendation, Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar.
Rapport december 2010, uppdaterad 2014-11-18.
5 www.livsmedelsverket.se
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Högfluorerade ämnen (PFAS)
Högfluorerade ämnen detekteras i samtliga grundvattenrör och dagvattenbrunnar
med undantag för grundvattenrören R1714 och R1715 där halterna underskrider
laboratoriets rapporteringsgräns.

PFOS påträffas över SGI:s föreslagna riktvärde, 0,045 µg/l, i R1701 och R1703
med de högsta halterna i R1703. I R1701, R1702, R1703, R1719, Sweco1421 och
Sweco1441 överskrider halten PFAS-11 Livsmedelsverkets åtgärdsgräns på 0,090
µg/l.

Halten PFOS överskrider SGI:s riktvärde för grundvatten i samtliga dagvatten-
brunnar i vilka vattnet analyserats med undantag för RD1705 och RD1709. Vidare
överskrids halten PFAS-11 Livsmedelsverkets åtgärdsgräns i samtliga dagvatten-
brunnar förutom RD1705.
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Provpunktsbenämning och halter över resp. under provpunkterna.

Uppmätta PFAS-halter i grundvatten, PFAS-11 (ng/l)
December 2017
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Provpunktsbenämning och halter över resp. under provpunkterna.

Uppmätta PFOS-halter i grundvatten (ng/l)
Oktober 2017

Grundvattenrör R1705 och R1712 var torra vid provtagningen
och prov kunde därför inte tas ut.
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Provpunktsbenämning och halter över resp. under provpunkterna.

Uppmätta PFOS-halter i grundvatten (ng/l)
December 2017
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Uppmätta PFAS-halter i dagvatten, PFAS-11 (ng/l)
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Uppmätta halter av PFAS-11 i dagvatten (ng/l)
Februari 2018

Provpunktsbenämning och halter över resp. under provpunkterna
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Bilaga 6a

Karlsborg, MKB markavvattning

1320027196

Fältprotokoll Jord

Provtagningsdatum: 2017-09-25/26/27

Provtagningsförhållande: Uppehåll, 15-20°C

Provpunkt Markyta
Djup         

(m u my)
Jordart*

Jordprov   

(m u my)

Laboratorie-      

analys
Kommentar

R1701 gräs 0-0,3 sasiMu 0-0,3 met, PAH vxt, installation gv-rör: 1,2m filter

0,3-1,3 siSa 0,3-1,0 PFAS-11 blött vid 1,0

1,3-3,0 siLe/siSa 1,3-2,0 skiktat

R1702 gräs 0-0,5 sasiMu 0-0,5  met, PAH vxt, installation gv-rör: 1,8m filter

0,5-2,0 siSa 0,5-1,0 PFAS-11 blött vid 1,0

1,0-2,0 träbitar vid 1,5-2,0  

R1703 gräs 0-0,15 sasiMu 0-0,15 vxt, installation gv-rör: 1,7m filter

0,15-0,9 Fsisa 0,15-0,9 PFAS-11

0,9-1,0 Fsisagr - tegel (rör?)

1,0-2,0 grSa 1,0-2,0 blött vid 1,0

R1704 gräs 0-0,2 sasiMu 0-0,2 vxt, installation gv-rör: 2m filter

0,2-1,0 siSa/saSi 0,2-1,0
PFAS-11, met, 

PAH
skiktat, inslag av organiskt mtrl, fuktigt vid 1,0

1,0-1,3 siSa 1,0-1,3

1,3-2,0 siLet 1,3-2,0

R1705 gräs 0-0,15 sasiMu 0-0,15 vxt, installation gv-rör: 2m filter, 0,5m rör

0,15-0,9 siSa 0,15-0,9 PFAS-11

0,9-1,3 sasiLet 0,91,3 varvig

1,3-2,5 siLe -

R1706 gräs 0-0,2 sasiMu 0-0,2 vxt, installation gv-rör: 2m filter, 0,25m rör

0,2-1,0 siSa 0,2-0,5

0,5-1,0

1,0-2,0 siSa(Mn?) 1,0-2,0 hårt

R1707 gräs 0-0,2 sasiMu 0-0,2 vxt, installation gv-rör: 2m filter, 0,7m rör

0,2-1,0 siSa 0,2-1,0 PFAS-11

1,0-3,0 siSaMn 1,0-2,0 hårt

R1708 gräs 0-0,3 sasiMu 0-0,3 vxt, installation gv-rör: 2m filter, 0,5m rör

0,3-0,9 siSa 0,3-0,9 PFAS-11 skiktat

0,9-2,5 siLet 0,9-2,0 skiktat, fuktigt vid 2,0

R1709 gräs 0-0,3 sasiMu 0-0,3 vxt, installation gv-rör: 2m filter, 0,88m rör

0,3-0,7 siSa 0,3-0,7 PFAS-11 mest silt i övre skikt

0,7-2,1 siLet 0,7-2,0

2,1-3,0 siSa 2,1-2,5

R1710 gräs 0-0,15 sasiMu 0-0,15 vxt, installation gv-rör: 2m filter, 0,5m rör

0,15-0,4 siSa 0,15-0,4 met, PAH

0,4-0,9 lesiSa 0,4-0,8 PFAS-11 organiskt skikt 0,8-0,9

0,9-1,2 siSa 0,9-1,2

1,2-2,2 sasiLet 1,2-2,0

2,2-3,0 sasiLe 2,2-3,0 siltskikt

R1711 gräs 0-0,2 sasiMu 0-0,2 vxt, installation gv-rör: 2m filter, 0,5m rör

0,2-0,8 siSa 0,2-0,8 PFAS-11 varvig

0,8-1,4 sasiLet 0,8-1,4 fuktigt vid 2,0

1,4-2,2 siSa 1,4-2

2,2-2,7 leSi -

2,7-3,0 siSa -

R1712 gräs 0-0,2 sasiMu 0-0,2 vxt, installation gv-rör: 2m filter, 1m rör

0,2-0,7 siSa 0,2-0,7
PFAS-11, met, 

PAH

0,7-1,0 lesaSi 0,7-1,0 varvig

1,0-2,0 lesiSa/lesaSi 1,0-2,0 varvig

2,0-3,0 siSa 2,0-3,0

R1713 gräs 0-0,2 sasiMu 0-0,2 vxt, installation gv-rör: 2m filter, 0,5m rör

0,2-0,6 siSa 0,2-0,6 PFAS-11

0,6-1,0 leSi 0,6-1,0 varvig

1,0-2,0 siSa/saSi 1,0-2,0 fuktigt vid 2,0

2,0-2,5 grsaSi/grsiSa morän?

R1714 gräs 0-0,1 sasiMu 0-0,1 vxt, installation gv-rör: 2m filter

0,1-0,5 siSa 0,1-0,5

0,5-2,0 leSi 0,5-1,0 PFAS-11 varvig, fuktigt vid 1,8

1,0-2,0

R1715 gräs 0-0,15 sasiMu 0-0,15 vxt, installation gv-rör: 2m filter, 1m rör

0,15-0,4 mugrSa 0,15-0,4 skiktat organiskt

0,4-1,6 sasiLet 0,4-1,0 PFAS-11

1,0-1,6

1,6-3,0 siSa 1,6-2,0

*jordarter enligt SGF beteckningssystem version 2001:2

Understiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM)

Överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM)

Överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM)

PFAS-11, met, 

PAH
Gör samlingsprov



Bilaga 6a

Karlsborg, MKB markavvattning

1320027196

Fältprotokoll Jord

Provtagningsdatum: 2017-09-25/26/27

Provtagningsförhållande: Uppehåll, 15-20°C

Provpunkt Markyta
Djup         

(m u my)
Jordart*

Jordprov   

(m u my)

Laboratorie-      

analys
Kommentar

R1716 gräs 0-0,1 sasiMu 0-0,1 vxt, installation gv-rör: 2m filter

0,1-1,5 siSa 0,1-1,0
PFAS-11, met, 

PAH
inslag av organiskt på 0,7-0,9, fuktigt vid 1,0-1,5

1,0-1,5

1,5-2,0 siLet 1,5-2,0

R1717 gräs 0-0,3 sasiMu 0-0,3  met, PAH vxt, installation gv-rör: 2m filter

0,3-2,0 siSa 0,3-1,0 PFAS-11 skiftar i rostfärgat, organiskt vid 0,3-0,4, fuktigt vid 0,9

1,0-2,0 blött vid 1,2

R1718 gräs 0-0,2 sasiMu 0-0,2 vxt, installation gv-rör: 2m filter, 0,5m rör

0,2-1,4 saSi 0,2-0,5 fuktigt vid 1,2

0,5-1,0 PFAS-11

1,4-2,5 siSa 1,4-2,0 hårt

2,0-2,5

2,5-3,0 grsiSa(Mn?) -

R1719 gräs 0-0,1 sasiMu 0-0,1 vxt, installation gv-rör: 2m filter

0,1-0,7 siSa 0,1-0,7
PFAS-11, met, 

PAH
brun

0,7-1,0 saSi 0,7-1,0 hårdare, siltigare, grå

1,0-1,5 siSa 1,0-1,5 fuktigt vid 1,2

1,5-2,0 siLet 1,5-2,0 varvig med sandskikt

*jordarter enligt SGF beteckningssystem version 2001:2

Understiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM)

Överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM)

Överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM)



Bilaga 6b

Karlsborg MKB Markavvattning

1320027196

Fältprotokoll Jord

Provtagningsdatum: 2018-02-20

Provtagningsförhållande: snötäckt mark, mulet, -3 till -5⁰C

Provpunkt Markyta
Djup         

(m u my)
Jordart*

Jordprov   

(m u my)

Laboratorie-      

analys
Kommentar

R1822 gräs 0-0,6 F?lemusiSa 0-0,5 0-1,5 mörkbrun, vxt

0,6-1,0 sasiLet 0,5-1,0 brun

1,0-2,0 sasiLe 1,0-1,5 brun/grå

1,5-2,0

 

R1823 gräs 0-0,6 musiSa 0-0,5 0-1,5 mörkbrun, vxt

0,6-1,0 sasiLe 0,5-1,0 grå

1,0-2,0 sasiLe 1,0-1,5 grå

1,5-2,0

R1824 gräs 0-0,4 torv 0-0,5 0-1,5 vxt

0,4-1,5 siSa 0,5-1,0 grå/brun

1,0-1,5

1,4-2,0 siLe 1,5-2,0 grå

R1825 gräs 0-0,6 musiSa 0-0,5 0-1,5 mörkbrun, vxt

0,6-1,0 siSa 0,5-1,0 brun

1,0-1,5 saSi 1,0-1,5 brun

1,5-2,0 saSi 1,5-2,0 grå

 

R1826 gräs 0-0,2 musiSa 0-0,5 0-1,5 mörkbrun, vxt

0,2-0,8 siSa 0,5-1,0 brun

0,8-1,3 saSi 1,0-1,5 brun

1,3-2,0 siLe 1,5-2,0 grå

 

R1827 gräs 0-0,3 musiSa 0-0,5 0-1,5 mörkbrun, vxt

0,3-0,6 siSa brun

0,6-1,0 siLe 0,5-1,0 brun/grå, varvig

1,0-1,5 siLe 1,0-1,5 brun/grå

1,5-2,0 siLe 1,5-2,0 brun

*jordarter enligt SGF beteckningssystem version 2001:2

Överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM)

Överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM)

Understiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM)



Bilaga 7

Karlsborg, MKB markavvattning

1320027196

Fältprotokoll grundvatten oktober 2017

Kommentar

Datum Rördjup 

(m u my)

Filterdjup 

(m u my)

Datum Vattennivå 

(m u rök)

Antal 

liter

Datum Vattennivå 

(m u rök)

Antal 

liter

Datum Vattennivå 

(m u rök)

R1701 2017-09-26 - 0,01-1,21 2017-09-27 0,15

4 (t)       

ej klart 2017-10-02 0,19 4 (t) 2017-10-03 0,05 filter 1,2m

R1702 2017-09-26 - 0,01-1,81 2017-09-27 0,18 4 2017-10-02 0,21 6 (t) 2017-10-03 0,05 filter 1,8m

R1703 2017-09-26 - 0,01-1,71 2017-09-26 1,35 1,5 2017-10-02 0,87 7 2017-10-03 0,39 filter 1,7m

R1704 2017-09-26 - 0,05-2,05 2017-09-27 0,98 3 2017-10-02 1,02 2,2 (t) 2017-10-03

0                

lite brunt

filter 2m, vid provtagning 

stod vatten ända upp 

kring röret (se bild)

R1705 2017-09-26 0,05-0,55 0,55-2,55 2017-09-27 torrt - 2017-10-02 torrt - - - filter 2m, rör 0,5m

R1706 2017-09-27 0,05-0,3 0,3-2,3 2017-09-27 torrt - 2017-10-02 1,01 - 2017-10-03 1,57 filter 2m, rör 0,25m

R1707 2017-09-26 0,01-0,71 0,7-2,71 2017-09-26 2,26 1 (t) 2017-10-02 1,64 4,4 (t) 2017-10-03 1,54 filter 2m, rör 0,7m

R1708 2017-09-25 0,01-0,51 0,51-2,51 2017-09-26 2,09 1 (t) 2017-10-02 1,36 3 (t) 2017-10-03 1,90 filter 2m, rör 0,5m

R1709 2017-09-26 0,06-0,94 0,94-2,94 2017-09-26 2,01 1,5 2017-10-02 1,35 4,2 (t) 2017-10-02 2,35 filter 2m, rör 0,88m

R1710 2017-09-25 0,04-0,54 0,54-2,54 2017-09-27 2,34

0,4 (t)     

ej klart 2017-10-02 1,77 2,1 (t) 2017-10-03 2,20 filter 2m, rör 0,5m

R1711 2017-09-26 0,05-0,55 0,55-2,55 2017-09-27 1,6

2,5 (t)    

ej klart 2017-10-02 1,5

3 (t) 

brunt 2017-10-03

1,45            

lite brunt filter 2m, rör 0,5m

R1712 2017-09-27 0,02-1,02 1,02-3,02 2017-09-27 torrt - 2017-10-02 torrt - - - filter 2m, rör 1m

R1713 2017-09-26 0,05-0,55 0,55-2,55 2017-09-26 1,78 2 2017-10-02 1,34 3,6 (t) 2017-10-03 1,38 filter 2m, rör 0,5m

R1714 2017-09-25 - 0,07-2,07 2017-09-26 1,57

1,3 (t) 

brunt 2017-10-02 1,74

0,8 (t) 

brunt 2017-10-04 0,34 filter 2m

R1715 2017-09-26 0,05-1,05 1,05-3,05 2017-09-27 2,12 1,5 2017-10-02 2,15 2,2 (t) 2017-10-04 2,05 filter 2m, rör 1m

R1716 2017-09-25 - 0,15-2,15 2017-09-27 1,23 4 2017-10-02 1,2 2,2 (t) 2017-10-03 1,21 filter 2m

R1717 2017-09-25 - 0,02-2,02 2017-09-27 1,1 4 2017-10-02 1,12 5,5 2017-10-03 1,13 filter 2m

R1718 2017-09-27 0,06-0,56 0,56-2,56 2017-09-27 2,42

0,3 (t)     

ej klart 2017-10-02 1,11 3,4 (t)

2017-10-03 

2017-10-04

1,11          

1,12 filter 2m, rör 0,5m

R1719 2017-09-27 - 0,02-2,02 2017-09-27 1,9 1,5 (t) 2017-10-02 0,87 2,8 (t) 2017-10-03 0,87 filter 2m

NIRAS GV2 2014 - - 2017-09-27 0,82 - 2017-10-02 0,81 2,5 (t) 2017-10-03 1,35 ca 2 m gv-rör, bytt slang

Sweco 1421 2014 - - - - - 2017-10-03 0,66 1,6 (t) 2017-10-04 0,67 ca 2m gv-rör, bytt slang

Sweco 1439 2014 - - - - - 2017-10-03 torrt - - - 1m gv-rör

Sweco 1441 2104 - - - - - 2017-10-02 1,22 5 2017-10-03 1,22 ca 2m gv-rör, bytt slang

Provpunkt Installation av rör Renspumpning Omsättning Provtagning



Bilaga 7

Karlsborg, MKB markavvattning

1320027196

Fältprotokoll grundvatten december 2017

Kommentar

Datum Rördjup 

(m u my)

Filterdjup 

(m u my)

Datum Vattennivå 

(m u rök)

Antal 

liter

Datum Vattennivå 

(m u rök)

Antal 

liter

Datum Vattennivå 

(m u rök)

R1701 2017-09-26 - 0,01-1,21 2017-09-27 0,15

4 (t)       

ej klart 2017-12-19 0,05 4 2017-12-19 0,05 filter 1,2m

R1702 2017-09-26 - 0,01-1,81 2017-09-27 0,18 4 2017-12-19 0,10 7 2017-12-19 0,10 filter 1,8m

R1703 2017-09-26 - 0,01-1,71 2017-09-26 1,35 1,5 2017-12-19 0,10 5 2017-12-19 0,18 filter 1,7m

R1704 2017-09-26 - 0,05-2,05 2017-09-27 0,98 3 2017-12-19 0,00 5 2017-12-19 0,00

filter 2m, vid provtagning 

stod vatten ända upp 

kring röret

R1705 2017-09-26 0,05-0,55 0,55-2,55 2017-09-27 torrt - 2017-12-19 2,35 - 2017-12-19 2,35

för lite vatten för att 

kunna suga upp, filter 

2m, rör 0,5m

R1706 2017-09-27 0,05-0,3 0,3-2,3 2017-09-27 torrt - - - - - - filter 2m, rör 0,25m

R1707 2017-09-26 0,01-0,71 0,7-2,71 2017-09-26 2,26 1 (t) - - - - - filter 2m, rör 0,7m

R1708 2017-09-25 0,01-0,51 0,51-2,51 2017-09-26 2,09 1 (t) - - - - - filter 2m, rör 0,5m

R1709 2017-09-26 0,06-0,94 0,94-2,94 2017-09-26 2,01 1,5 - - - - - filter 2m, rör 0,88m

R1710 2017-09-25 0,04-0,54 0,54-2,54 2017-09-27 2,34

0,4 (t)     

ej klart - - - - - filter 2m, rör 0,5m

R1711 2017-09-26 0,05-0,55 0,55-2,55 2017-09-27 1,6

2,5 (t)    

ej klart - - - - - filter 2m, rör 0,5m

R1712 2017-09-27 0,02-1,02 1,02-3,02 2017-09-27 torrt - 2017-12-19 2,90 - 2017-12-19 2,90 filter 2m, rör 1m

R1713 2017-09-26 0,05-0,55 0,55-2,55 2017-09-26 1,78 2 - - - - - filter 2m, rör 0,5m

R1714 2017-09-25 - 0,07-2,07 2017-09-26 1,57

1,3 (t) 

brunt - - - - - filter 2m

R1715 2017-09-26 0,05-1,05 1,05-3,05 2017-09-27 2,12 1,5 - - - - - filter 2m, rör 1m

R1716 2017-09-25 - 0,15-2,15 2017-09-27 1,23 4 - - - - - filter 2m

R1717 2017-09-25 - 0,02-2,02 2017-09-27 1,1 4 - - - - - filter 2m

R1718 2017-09-27 0,06-0,56 0,56-2,56 2017-09-27 2,42

0,3 (t)     

ej klart - - - - - filter 2m, rör 0,5m

R1719 2017-09-27 - 0,02-2,02 2017-09-27 1,9 1,5 (t) 2017-12-19 0,25 4 2017-12-19 0,25 filter 2m

NIRAS GV2 2014 - - 2017-09-27 0,82 - 2017-12-19 0,56 4,5 2017-12-19 1,50 ca 2 m gv-rör

Sweco 1421 2014 - - - - - 2017-12-19 0,25 1,9 (t) 2017-12-19 0,60 ca 2m gv-rör, bytt slang

Sweco 1439 2014 - - - - - 2017-12-19 0,95 - 2017-12-19 0,95

för lite pvatten för att 

utta prov, 1m gv-rör

Provpunkt Installation av rör Renspumpning Omsättning Provtagning



Bilaga 8a

Karlsborg, MKB markavvattning

1320027196

Fältprotokoll dagvatten

Kommentar

Datum Vattennivå 

(m u rök)

R17D01 2017-12-20 1,63

prov uttagit i 

dagvattenbrunn söder om 

planerad

R17D02 2017-12-19 1,57

R17D03 2017-12-19 1,57

R17D04 2017-12-20 1,70

R17D05 2017-12-19 1,42

R17D06 2017-12-19 0,82

R17D07 2017-12-20 2,75

R17D08 2017-12-20 1,10

R17D09 2017-12-20 1,64

ProvtagningProvpunkt



Bilaga 8b

Karlsborg, MKB markavvattning

1320027196

Fältprotokoll dagvatten

Kommentar

Datum Vattennivå 

(m u rök)

R17D01 2018-02-20 1,66

R17D02 2018-02-20 1,60

R17D03 2018-02-20 1,58

R17D04 2018-02-20 1,65 Väldigt lite vatten

R17D05 2018-02-20 1,14

R17D06 2018-02-20 1,26

ProvtagningProvpunkt



Bilaga 9a

Karlsborg, MKB markavvattning

1320027196

Sammanställning analysresultat jord

KM 
1

MKM 
1 R1701 R1701 R1702 R1702 R1703 R1704 R1705 R1706 R1707 R1708 R1709 R1710 R1710 R1711 R1712 R1713 R1714 R1715 R1716 R1716 R1717 R1717 R1718 R1719 

Provtagningsdjup från ytan (m) 0-0,3 0,3-1,0 0-0,5 0,5-1,0 0,15-0,9 0,2-1,0 0,15-0,9 0,2-0,5+0,5-1,0 0,2-1,0 0,3-0,9 0,3-0,7 0,15-0,4 0,4-0,8  0,2-0,8 0,2-0,7 0,2-0,6 0,5-1,0 0,4-1,0 0,1-0,5 0,5-1,0 0-0,3 0,3-1,0 0,5-1,0 0,1-0,7

Provtagningsdatum 2017-09-25 2017-09-25 2017-09-25 2017-09-25 2017-09-25 2017-09-25 2017-09-25 2017-09-25 2017-09-25 2017-09-25 2017-09-25 2017-09-25 2017-09-25 2017-09-25 2017-09-25 2017-09-25 2017-09-25 2017-09-25 2017-09-25 2017-09-25 2017-09-25 2017-09-25 2017-09-25 2017-09-25

Metaller

Torrsubstans, TS %

Arsenik, As mg/kg TS 10 25 0,823 <0,5 0,715 0,64 <0,5 <0,5 <0,5 1,02 <0,5

Barium, Ba mg/kg TS 200 300 26,9 25,2 25,4 26,8 16 24,6 18,8 26,7 22,2

Kadmium, Cd mg/kg TS 0,8 12 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,139 <0,1

Kobolt, Co mg/kg TS 15 35 0,407 0,366 1,7 2,02 1,32 2,76 1,64 0,817 1,74

Krom, Cr mg/kg TS 80 150 3,61 1,42 5,33 4,55 3,36 5,01 3,23 2,77 3,21

Koppar, Cu mg/kg TS 80 200 3,98 2,03 3,12 3,01 1,87 4,93 1,95 4,36 3

Kvicksilver, Hg mg/kg TS 0,25 2,5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Nickel, Ni mg/kg TS 40 120 1,67 0,942 2,83 3 2,07 4,9 2,71 1,64 3,19

Bly, Pb mg/kg TS 50 400 9,03 7,09 6,43 5,77 3,74 4,61 2,81 14,3 3,39

Vanadin, V mg/kg TS 100 200 8,65 2,62 12,1 9,81 5,77 7,8 5,88 4,46 4,9

Zink, Zn mg/kg TS 250 500 4,12 6,26 14,2 19,6 12 17,5 13,5 15,6 12,3

PAH

Torrsubstans, TS %

Naftalen mg/kg TS - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Acenaftylen mg/kg TS - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Acenaften mg/kg TS - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Fluoren mg/kg TS - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Fenantren mg/kg TS - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Antracen mg/kg TS - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Fluoranten mg/kg TS - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Pyren mg/kg TS - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Bens(a)antracen mg/kg TS - - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Krysen mg/kg TS - - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,061 <0,05

Benso(b)fluoranten mg/kg TS - - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,078 <0,05

Benso(k)fluoranten mg/kg TS - - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Benso(a)pyren mg/kg TS - - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Dibens(a.h)antracen mg/kg TS - - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Benso(g.h.i)perylen mg/kg TS - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Indeno(1.2.3.cd)pyren mg/kg TS - - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Summa, PAH 16 mg/kg TS - - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,14 <0,2

Summa, cancerogena PAH mg/kg TS - - <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Summa, övriga PAH mg/kg TS - - <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 <1,3

PAH, summa L mg/kg TS 3 15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15

PAH, summa M mg/kg TS 3,5 20 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25

PAH, summa H mg/kg TS 1 10 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 0,14 <0,25

PFAS

PFOS perfluoroktansulfonsyra mg/kg TS 0,003 
2

0,020 
2

<0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 0,000868 <0,000500 <0,000500

PFBA perfluorbutansyra mg/kg TS - - <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500

PFPeA perfluorpentansyra mg/kg TS - - <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500

PFHxA perfluorhexansyra mg/kg TS - - <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500

PFHpA perfluorheptansyra mg/kg TS - - <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500

PFOA perfluoroktansyra mg/kg TS - - <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500

PFNA perfluornonansyra mg/kg TS - - <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500

PFDA perfluordekansyra mg/kg TS - - <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500

PFUnDA perfluorundekansyra mg/kg TS - - <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500

PFDoDA perfluordodekansyra mg/kg TS - - <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500

PFBS perfluorbutansulfonsyra mg/kg TS - - <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500

PFHxS perfluorhexansulfonsyra mg/kg TS - - <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 0,000827 <0,000500 <0,000500

PFHpS perfluorheptansulfonsyra mg/kg TS - - <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500

PFDS perfluordekansulfonsyra mg/kg TS - - <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500

FOSA perfluoroktansulfonamid mg/kg TS - - <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500

6:2 FTS fluortelomersulfonat mg/kg TS - - <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500

8:2 FTS fluortelomersulfonat mg/kg TS - - <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500

PFTrDA perfluortridekansyra mg/kg TS - - <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500

PFTeDA perfluortetradekansyra mg/kg TS - - <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid mg/kg TS - - <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid mg/kg TS - - <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol mg/kg TS - - <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol mg/kg TS - - <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500

1
 Känslig markanvändning och mindre känslig markanvändning, Naturvårdsverket riktvärden för förorenad mark, Modellbeskrivning och vägledning, rapport 5976, reviderad juni 2016

2 SGI - Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen i mark och grundvatten, SGI 2015



Bilaga 9b

Karlsborg, MKB markavvattning

1320027196Sammanställning analysresultat jord

KM 
1

MKM 
1 R1822 R1823 R1824 R1825 R1826 R1827

Provtagningsdjup från ytan (m) 0-1,5 0-1,5 0-1,5 0-1,5 0-1,5 0-1,5

Provtagningsdatum 2018-02-20 2018-02-20 2018-02-20 2018-02-20 2018-02-20 2018-02-20

PFAS

Torrsubstans, TS % 76,7 74,1 85,4 80 78,9 79,2

PFOS perfluoroktansulfonsyra mg/kg TS 0,003 
2

0,020 
2

<0.000500 <0.000500 0,00169 <0.000500 <0.000500 <0.000500

PFBA perfluorbutansyra mg/kg TS - - <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

PFPeA perfluorpentansyra mg/kg TS - - 0,00084 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

PFHxA perfluorhexansyra mg/kg TS - - <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

PFHpA perfluorheptansyra mg/kg TS - - <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

PFOA perfluoroktansyra mg/kg TS - - <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

PFNA perfluornonansyra mg/kg TS - - <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

PFDA perfluordekansyra mg/kg TS - - <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

PFUnDA perfluorundekansyra mg/kg TS - - <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

PFDoDA perfluordodekansyra mg/kg TS - - <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

PFBS perfluorbutansulfonsyra mg/kg TS - - <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

PFHxS perfluorhexansulfonsyra mg/kg TS - - <0.000500 <0.000500 0,000954 <0.000500 <0.000500 <0.000500

PFHpS perfluorheptansulfonsyra mg/kg TS - - <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

PFDS perfluordekansulfonsyra mg/kg TS - - <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

FOSA perfluoroktansulfonamid mg/kg TS - - <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

6:2 FTS fluortelomersulfonat mg/kg TS - - <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

8:2 FTS fluortelomersulfonat mg/kg TS - - <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

PFTrDA perfluortridekansyra mg/kg TS - - <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

PFTeDA perfluortetradekansyra mg/kg TS - - <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid mg/kg TS - - <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid mg/kg TS - - <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol mg/kg TS - - <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol mg/kg TS - - <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

1
 Känslig markanvändning och mindre känslig markanvändning, Naturvårdsverket riktvärden för förorenad mark, Modellbeskrivning och vägledning, rapport 5976, reviderad juni 2016
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Bilaga 10a

Karlsborg, MKB markavvattning

1320027196
Sammanställning - analysresultat för metaller i grundvatten

R1702 R1706 R1708 R1714 R1717 R1718 R1719

2017-10-03 2017-10-03 2017-10-03 2017-10-04 2017-10-03 2017-10-04 2017-10-03

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5

Arsenik <1 1-2 2-5 5-10 ≥10 µg/l 0,756 <0.3 0,114 0,127 1,71 0,13 1,04

Barium -- -- -- -- -- µg/l 49,3 23,1 31,1 3,85 49,7 54,3 42,4

Kadmium <0,12 0,1-0,5 0,5-1 1-5 ≥5 µg/l 0,126 0,014 0,011 0,0136 0,036 0,032 0,0152

Kobolt -- -- -- -- -- µg/l 1,76 0,621 0,0514 0,141 2 2,2 1,85

Krom <0,5 0,5-5 5-10 10-50 ≥50 µg/l 1,48 <0.05 0,0239 0,18 2,46 0,0178 1,5

Koppar <20 20-200 200-1000 1000-2000 ≥2000 µg/l 10,8 1,79 1,38 0,989 7,75 0,433 1,63

Molybden -- -- -- -- -- µg/l 0,254 2,87 0,188 0,091 0,259 0,364 0,372

Nickel <0,5 0,5-2 2-10 10-20 ≥20 µg/l 3,22 1,37 1,05 0,364 3,99 2,39 1,02

Bly <0,5 0,5-1 1-2 2-10 ≥10 µg/l 1,75 <0.05 0,0401 0,072 0,463 <0.01 0,507

Zink <5 5-10 10-100 100-1000 ≥1000 µg/l 65,5 1,12 1,99 2,57 6,15 1,51 3,09

Vanadin -- -- -- -- -- µg/l 2,06 0,493 0,288 0,456 0,83 0,21 8,58

Parametrar inom de olika klasserna markeras med respektive färg.

Samtliga prov är filtrerade

-- = Riktvärde ej tillgängligt.

1. Sveriges Geologiska Undersöknings bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013).

Klass 1 - Mycket låg halt

Klass 2 - Låg halt

Klass 3 - Måttlig halt

Klass 4 - Hög halt

Klass 5 - Mycket hög halt

Klasserna innebär olika grad av påverkan på grundvattnet. För alla ämnen utom zink innebär klass 5 att vattnet är otjänligt som dricksvatten. För klass 1-4 kan skador eller biologiska effekter uppstå beroende på ämne.

Provbeteckning

Provtagningsdatum

Parameter

Bedömningsgrunder för grundvatten
1

Enhet



Bilaga 10b

Karlsborg, MKB markavvattning

1320027196

Sammanställning analysresultat grundvatten

SGI SLV R 1701 R 1701 R 1702 R 1702 R 1703 R 1703 R 1704 R 1704 R 1706 R 1707 R 1708 R1709 R 1710 R 1711

Provtagningsdatum 2017-10-03 2017-12-19 2017-10-03 2017-12-19 2017-10-03 2017-12-19 2017-10-03 2017-12-19 2017-10-03 2017-10-03 2017-10-03 2017-10-02 2017-10-03 2017-10-03

Perfluorerade ämnen

PFBA perfluorbutansyra µg/l - - <0.010 <0.0080 0,092 <0.0080 <0.010 <0.0080 0,0125 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020

PFPeA perfluorpentansyra µg/l - - 0,022 0,0176 0,107 0,0218 <0.010 0,00412 0,0268 0,00068 0,00038 0,00039 <0.00030 0,0399 0,00158 <0.00030

PFHxA perfluorhexansyra µg/l - - <0.010 0,00448 0,023 0,00414 <0.010 <0.00120 <0.00030 <0.00030 <0.00030 0,00074 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030

PFHpA perfluorheptansyra µg/l - - <0.010 0,00742 0,017 0,00165 <0.010 <0.00120 0,00536 0,00265 0,00063 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030

PFOA perfluoroktansyra µg/l - - <0.0100 0,00425 <0.0100 <0.00120 <0.0100 <0.00120 0,00239 <0.00030 0,00151 0,00049 <0.00030 <0.00030 0,00123 <0.00030

PFNA perfluornonansyra µg/l - - <0.010 <0.00120 <0.010 <0.00120 <0.010 <0.00120 0,00197 0,00152 0,00039 <0.00030 <0.00030 <0.00030 0,00037 <0.00030

PFDA perfluordekansyra µg/l - - <0.010 <0.00120 <0.010 <0.00120 <0.010 <0.00120 0,00033 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030

PFBS perfluorbutansulfonsyra µg/l - - 0,012 0,0144 <0.010 0,00209 <0.010 0,00204 <0.00030 <0.00030 <0.00030 0,00067 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030

PFHxS perfluorhexansulfonsyra µg/l - - 0,09 0,0732 0,027 0,0359 0,08 0,0376 <0.00030 0,00069 0,00163 0,00177 <0.00030 <0.00030 0,00092 <0.00030

PFOS perfluoroktansulfonsyra µg/l 0,045 - 0,0757 0,0645 0,0214 0,00754 0,231 0,0685 0,0126 0,00401 0,0019 0,00037 <0.00030 <0.00030 0,00105 <0.00030

6:2 FTS fluortelomersulfonat µg/l - - <0.010 <0.00120 <0.010 <0.00120 <0.010 <0.00120 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030

PFAS, summa 11 µg/l - 0,090 0,2 0,19 0,29 0,073 0,31 0,11 0,062 0,01 0,0064 0,0044 ej det 0,0399 0,0052 ej det

PFUnDA perfluorundekansyra µg/l - - <0.010 <0.00120 <0.010 <0.00120 <0.010 <0.00120 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 0,00046 <0.00030

PFDoDA perfluordodekansyra µg/l - - <0.010 <0.00120 <0.010 <0.00120 <0.010 <0.00120 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 0,00048 <0.00030 0,00035 0,00044

PFTrDA perfluortridekansyra µg/l - - <0.025 <0.00120 <0.025 <0.00120 <0.025 <0.00120 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030

PFTeDA perfluortetradekansyra µg/l - - <0.025 <0.00120 <0.025 <0.00120 <0.025 <0.00120 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030

PFPeS perfluorpentansulfonsyra µg/l - - <0.010 <0.00120 <0.010 <0.00120 <0.010 <0.00120 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030

PFHpS perfluorheptansulfonsyra µg/l - - <0.010 0,00121 <0.010 <0.00120 <0.010 <0.00120 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030

PFNS perfluornonansulfonsyra µg/l - - <0.010 <0.00120 <0.010 <0.00120 <0.010 <0.00120 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030

PFDS perfluordekansulfonsyra µg/l - - <0.010 <0.00120 <0.010 <0.00120 <0.010 <0.00120 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra µg/l - - <0.025 <0.00120 <0.025 <0.00120 <0.025 <0.00120 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030

4:2 FTS fluortelomersulfonat µg/l - - <0.010 <0.00120 <0.010 <0.00120 <0.010 <0.00120 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030

8:2 FTS fluortelomersulfonat µg/l - - <0.010 <0.00120 <0.010 <0.00120 <0.010 <0.00120 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030

FOSA perfluoroktansulfonamid µg/l - - <0.010 <0.00120 <0.010 <0.00120 <0.010 <0.00120 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid µg/l - - <0.050 <0.0080 <0.050 <0.0080 <0.050 <0.0080 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid µg/l - - <0.050 <0.0080 <0.050 <0.0080 <0.050 <0.0080 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol µg/l - - <0.025 <0.0080 <0.025 <0.0080 <0.025 <0.0080 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol µg/l - - <0.025 <0.0080 <0.025 <0.0080 <0.025 <0.0080 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra µg/l - - <0.010 <0.0040 <0.010 <0.0040 <0.010 <0.0040 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra µg/l - - <0.010 <0.0040 <0.010 <0.0040 <0.010 <0.0040 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra µg/l - - <0.010 <0.0040 <0.010 <0.0040 <0.010 <0.0040 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

HPFHpA 7H-perfluorheptansyra µg/l - - <0.010 <0.0040 <0.010 <0.0040 <0.010 <0.0040 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra µg/l - - <0.010 <0.0040 <0.010 <0.0040 <0.010 <0.0040 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

SGI - Preliminära riktvärde på högfluorerade ämnen i mark och grundvatten, SGI 2015

SLV - Livsmedelsverkets åtgärdsgräns (den lägre) för summa PFAS-11  

SGI SLV R 1713 R1714 R1715 R 1716 R 1717 R 1717 R 1718 R 1719 NIRAS GV 2 NIRAS GV 2 SWE1421 SWE1421 SWE 1441

Provtagningsdatum 2017-10-03 2017-10-04 2017-10-04 2017-10-03 2017-10-03 2017-12-19 2017-10-03 2017-10-03 2017-10-03 2017-12-20 2017-10-04 2017-12-20 2017-10-03

Perfluorerade ämnen

PFBA perfluorbutansyra µg/l - - <0.0020 <0.0080 <0.0080 <0.0020 <0.0020 <0.0080 <0.0020 <0.010 <0.0020 <0.0080 <0.010 <0.010 0,012

PFPeA perfluorpentansyra µg/l - - 0,00161 <0.00120 <0.00120 <0.00030 <0.00030 0,00274 0,00052 0,054 0,00128 0,00173 <0.010 <0.010 0,082

PFHxA perfluorhexansyra µg/l - - <0.00030 <0.00120 <0.00120 <0.00030 <0.00030 0,00472 <0.00030 0,012 <0.00030 0,00392 <0.010 <0.010 0,064

PFHpA perfluorheptansyra µg/l - - <0.00030 <0.00120 <0.00120 <0.00030 <0.00030 <0.00120 <0.00030 <0.010 <0.00030 <0.00120 <0.010 <0.010 0,026

PFOA perfluoroktansyra µg/l - - 0,00068 <0.00120 <0.00120 0,00034 <0.00030 0,00183 0,0007 <0.0100 0,00108 <0.00120 <0.0100 <0.0100 <0.0100

PFNA perfluornonansyra µg/l - - <0.00030 <0.00120 <0.00120 <0.00030 <0.00030 <0.00120 <0.00030 <0.010 <0.00030 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.010

PFDA perfluordekansyra µg/l - - <0.00030 <0.00120 <0.00120 <0.00030 <0.00030 <0.00120 <0.00030 <0.010 0,00033 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.010

PFBS perfluorbutansulfonsyra µg/l - - <0.00030 <0.00120 <0.00120 <0.00030 <0.00030 0,00226 <0.00030 <0.010 <0.00030 0,00146 0,024 0,026 <0.010

PFHxS perfluorhexansulfonsyra µg/l - - 0,00036 <0.00120 <0.00120 <0.00030 0,0132 0,0325 <0.00030 0,12 0,0414 0,0418 0,601 0,467 0,022

PFOS perfluoroktansulfonsyra µg/l 0,045 - 0,00061 <0.00120 <0.00120 0,00044 0,0144 0,0326 <0.00030 <0.0100 0,0369 0,0388 <0.0100 <0.0100 <0.0100

6:2 FTS fluortelomersulfonat µg/l - - <0.00030 <0.00120 <0.00120 <0.00030 <0.00030 <0.00120 <0.00030 <0.010 <0.00030 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.010

PFAS, summa 11 µg/l - 0,090 0,0033 ej det ej det 0,00078 0,028 0,077 0,0012 0,19 0,081 0,088 0,63 0,49 0,21

PFUnDA perfluorundekansyra µg/l - - <0.00030 <0.00120 <0.00120 <0.00030 <0.00030 <0.00120 <0.00030 <0.010 <0.00030 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.010

PFDoDA perfluordodekansyra µg/l - - <0.00030 <0.00120 <0.00120 <0.00030 <0.00030 <0.00120 <0.00030 <0.010 <0.00030 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.010

PFTrDA perfluortridekansyra µg/l - - <0.00030 <0.00120 <0.00120 <0.00030 <0.00030 <0.00120 <0.00030 <0.025 <0.00030 <0.00120 <0.025 <0.025 <0.025

PFTeDA perfluortetradekansyra µg/l - - 0,00113 <0.00120 <0.00120 <0.00030 <0.00030 <0.00120 <0.00030 <0.025 <0.00030 <0.00120 <0.025 <0.025 <0.025

PFPeS perfluorpentansulfonsyra µg/l - - <0.00030 <0.00120 <0.00120 <0.00030 <0.00030 <0.00120 <0.00030 <0.010 <0.00030 <0.00120 0,023 0,02 <0.010

PFHpS perfluorheptansulfonsyra µg/l - - <0.00030 <0.00120 <0.00120 <0.00030 <0.00030 <0.00120 <0.00030 <0.010 0,00064 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.010

PFNS perfluornonansulfonsyra µg/l - - <0.00030 <0.00120 <0.00120 <0.00030 <0.00030 <0.00120 <0.00030 <0.010 <0.00030 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.010

PFDS perfluordekansulfonsyra µg/l - - <0.00030 <0.00120 <0.00120 <0.00030 <0.00030 <0.00120 <0.00030 <0.010 <0.00030 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.010

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra µg/l - - <0.00030 <0.00120 <0.00120 <0.00030 <0.00030 <0.00120 <0.00030 <0.025 <0.00030 <0.00120 <0.025 <0.025 <0.025

4:2 FTS fluortelomersulfonat µg/l - - <0.00030 <0.00120 <0.00120 <0.00030 <0.00030 <0.00120 <0.00030 <0.010 <0.00030 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.010

8:2 FTS fluortelomersulfonat µg/l - - <0.00030 <0.00120 <0.00120 <0.00030 <0.00030 <0.00120 <0.00030 <0.010 <0.00030 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.010

FOSA perfluoroktansulfonamid µg/l - - <0.00030 <0.00120 <0.00120 <0.00030 <0.00030 <0.00120 <0.00030 <0.010 <0.00030 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.010

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid µg/l - - <0.0020 <0.0080 <0.0080 <0.0020 <0.0020 <0.0080 <0.0020 <0.050 <0.0020 <0.0080 <0.050 <0.050 <0.050

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid µg/l - - <0.0020 <0.0080 <0.0080 <0.0020 <0.0020 <0.0080 <0.0020 <0.050 <0.0020 <0.0080 <0.050 <0.050 <0.050

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol µg/l - - <0.0020 <0.0080 <0.0080 <0.0020 <0.0020 <0.0080 <0.0020 <0.025 <0.0020 <0.0080 <0.025 <0.025 <0.025

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol µg/l - - <0.0020 <0.0080 <0.0080 <0.0020 <0.0020 <0.0080 <0.0020 <0.025 <0.0020 <0.0080 <0.025 <0.025 <0.025

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra µg/l - - <0.0010 <0.0040 <0.0040 <0.0010 <0.0010 <0.0040 <0.0010 <0.010 <0.0010 <0.0040 <0.010 <0.010 <0.010

MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra µg/l - - <0.0010 <0.0040 <0.0040 <0.0010 <0.0010 <0.0040 <0.0010 <0.010 <0.0010 <0.0040 <0.010 <0.010 <0.010

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra µg/l - - <0.0010 <0.0040 <0.0040 <0.0010 <0.0010 <0.0040 <0.0010 <0.010 <0.0010 <0.0040 <0.010 <0.010 <0.010

HPFHpA 7H-perfluorheptansyra µg/l - - <0.0010 <0.0040 <0.0040 <0.0010 <0.0010 <0.0040 <0.0010 <0.010 <0.0010 <0.0040 <0.010 <0.010 <0.010

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra µg/l - - <0.010 <0.0040 <0.010 <0.0040 <0.010 <0.0040 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

SGI - Preliminära riktvärde på högfluorerade ämnen i mark och grundvatten, SGI 2015

SLV - Livsmedelsverkets åtgärdsgräns (den lägre) för summa PFAS-11



Bilaga 11

Karlsborg, MKB markavvattning

1320027196

Sammanställning analysresultat dagvatten

SGI SLV R17D01 R17D01 R17D02 R17D02 R17D03 R17D03 R17D04 R17D04 R17D05 R17D05 R17D06 R17D06 R17D07 R17D08 R17D09

Provtagningsdatum 2017-12-20 2018-02-20 2017-12-20 2018-02-20 2017-12-20 2018-02-20 2017-12-20 2018-02-20 2017-12-20 2018-02-20 2017-12-20 2018-02-20 2017-12-20 2017-12-20 2017-12-20

Perfluorerade ämnen

PFBA perfluorbutansyra µg/l - - <0.010 <0.0080 <0.010 <0.010 <0.010 <0.0080 <0.010 <0.010 <0.0020 <0.0080 <0.010 <0.010 <0.0080 0,031 <0.0080

PFPeA perfluorpentansyra µg/l - - 0,023 <0.00120 0,048 0,026 0,025 0,0315 <0.010 <0.010 <0.00030 <0.00120 0,046 <0.010 0,00455 0,028 0,0104

PFHxA perfluorhexansyra µg/l - - 0,012 <0.00120 0,042 0,014 0,025 0,0546 0,014 <0.010 <0.00030 <0.00120 0,08 0,014 0,00526 0,03 0,0147

PFHpA perfluorheptansyra µg/l - - <0.010 <0.00120 0,015 0,01 0,011 0,0244 <0.010 <0.010 <0.00030 <0.00120 0,041 <0.010 <0.00120 <0.010 0,00687

PFOA perfluoroktansyra µg/l - - <0.0100 0,00522 0,0165 0,0121 <0.0100 0,0172 0,0156 <0.0100 <0.00030 <0.00120 0,0278 <0.0100 0,00171 0,0222 0,0216

PFNA perfluornonansyra µg/l - - <0.010 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.010 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.00030 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.00120 <0.010 <0.00120

PFDA perfluordekansyra µg/l - - <0.010 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.010 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.00030 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.00120 <0.010 <0.00120

PFBS perfluorbutansulfonsyra µg/l - - <0.010 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.010 0,00659 0,032 0,02 <0.00030 <0.00120 0,015 <0.010 0,00207 <0.010 0,00522

PFHxS perfluorhexansulfonsyra µg/l - - 0,037 0,0238 0,101 0,085 0,074 0,0532 0,478 0,463 0,0144 0,00622 0,33 0,227 0,0504 0,108 0,0424

PFOS perfluoroktansulfonsyra µg/l 0,045 - 0,0802 0,0553 0,447 0,0223 0,112 0,117 0,469 0,241 0,00797 0,00486 0,158 0,0374 0,0727 0,104 0,033

6:2 FTS fluortelomersulfonat µg/l - - <0.010 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.010 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.00030 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.00120 <0.010 <0.00120

PFAS, summa 11 µg/l - 0,090 0,15 0,084 0,67 0,17 0,25 0,3 1 0,72 0,022 0,011 0,7 0,28 0,14 0,32 0,13

PFUnDA perfluorundekansyra µg/l - - <0.010 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.010 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.00030 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.00120 <0.010 <0.00120

PFDoDA perfluordodekansyra µg/l - - <0.010 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.010 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.00030 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.00120 <0.010 <0.00120

PFTrDA perfluortridekansyra µg/l - - <0.025 <0.00120 <0.025 <0.025 <0.025 <0.00120 <0.025 <0.025 <0.00030 <0.00120 <0.025 <0.025 <0.00120 <0.025 <0.00120

PFTeDA perfluortetradekansyra µg/l - - <0.025 <0.00120 <0.025 <0.025 <0.025 <0.00120 <0.025 <0.025 <0.00030 <0.00120 <0.025 <0.025 <0.00120 <0.025 <0.00120

PFPeS perfluorpentansulfonsyra µg/l - - <0.010 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.010 0,00338 0,033 0,021 <0.00030 <0.00120 0,016 0,012 0,0159 <0.010 <0.00120

PFHpS perfluorheptansulfonsyra µg/l - - <0.010 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.010 0,00145 <0.010 <0.010 <0.00030 <0.00120 <0.010 <0.010 0,00147 <0.010 <0.00120

PFNS perfluornonansulfonsyra µg/l - - <0.010 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.010 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.00030 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.00120 <0.010 <0.00120

PFDS perfluordekansulfonsyra µg/l - - <0.010 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.010 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.00030 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.00120 <0.010 <0.00120

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra µg/l - - <0.025 <0.00120 <0.025 <0.025 <0.025 <0.00120 <0.025 <0.025 <0.00030 <0.00120 <0.025 <0.025 <0.00120 <0.025 <0.00120

4:2 FTS fluortelomersulfonat µg/l - - <0.010 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.010 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.00030 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.00120 <0.010 <0.00120

8:2 FTS fluortelomersulfonat µg/l - - <0.010 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.010 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.00030 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.00120 <0.010 <0.00120

FOSA perfluoroktansulfonamid µg/l - - <0.010 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.010 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.00030 <0.00120 <0.010 <0.010 <0.00120 <0.010 <0.00120

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid µg/l - - <0.050 <0.0080 <0.050 <0.050 <0.050 <0.0080 <0.050 <0.050 <0.0020 <0.0080 <0.050 <0.050 <0.0080 <0.050 <0.0080

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid µg/l - - <0.050 <0.0080 <0.050 <0.050 <0.050 <0.0080 <0.050 <0.050 <0.0020 <0.0080 <0.050 <0.050 <0.0080 <0.050 <0.0080

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol µg/l - - <0.025 <0.0080 <0.025 <0.025 <0.025 <0.0080 <0.025 <0.025 <0.0020 <0.0080 <0.025 <0.025 <0.0080 <0.025 <0.0080

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol µg/l - - <0.025 <0.0080 <0.025 <0.025 <0.025 <0.0080 <0.025 <0.025 <0.0020 <0.0080 <0.025 <0.025 <0.0080 <0.025 <0.0080

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra µg/l - - <0.010 <0.0040 <0.010 <0.010 <0.010 <0.0040 <0.010 <0.010 <0.0010 <0.0040 <0.010 <0.010 <0.0040 <0.010 <0.0040

MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra µg/l - - <0.010 <0.0040 <0.010 <0.010 <0.010 <0.0040 <0.010 <0.010 <0.0010 <0.0040 <0.010 <0.010 <0.0040 <0.010 <0.0040

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra µg/l - - <0.010 <0.0040 <0.010 <0.010 <0.010 <0.0040 <0.010 <0.010 <0.0010 <0.0040 <0.010 <0.010 <0.0040 <0.010 <0.0040

HPFHpA 7H-perfluorheptansyra µg/l - - <0.010 <0.0040 <0.010 <0.010 <0.010 <0.0040 <0.010 <0.010 <0.0010 <0.0040 <0.010 <0.010 <0.0040 <0.010 <0.0040

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra µg/l - - <0.010 <0.0040 <0.010 <0.010 <0.010 <0.0040 <0.010 <0.010 <0.0010 <0.0040 <0.010 <0.010 <0.0040 <0.010 <0.0040

SGI - Preliminära riktvärde på högfluorerade ämnen i mark och grundvatten, SGI 2015

SLV - Livsmedelsverkets åtgärdsgräns (den lägre) för summa PFAS-11



Rapport 
 
Sida 1 (5) 

 T1729011 

 
8PQYKD0JOO 

  
 

__________________________________________________________________ 
ALS Scandinavia AB 
Box 700 
182 17 Danderyd 
Sweden 

Webb: www.alsglobal.se 
E-post: info.ta@alsglobal.com 
Tel: + 46 8 52 77 5200 
Fax: + 46 8 768 3423 

 

Dokumentet är godkänt och digitalt 
signerat av  

 
 
  

 

 

  

Ankomstdatum 2017-10-18 Ramböll Sverige AB 
Utfärdad 2017-10-24 Teresia Kling 
    
  Box 5343 
  402 27 Göteborg 
  Sweden 
 
Projekt Karlsborg  
Bestnr 1320027196-001  
 
 

Analys av fast prov    
 

Er beteckning R1701 
 0-0,3 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935510 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 79.5 2 % 1 V VITA 

As 0.823 0.265 mg/kg TS 1 H VITA 

Ba 26.9 6.3 mg/kg TS 1 H VITA 

Cd <0.1  mg/kg TS 1 H VITA 

Co 0.407 0.112 mg/kg TS 1 H VITA 

Cr 3.61 0.71 mg/kg TS 1 H VITA 

Cu 3.98 0.90 mg/kg TS 1 H VITA 

Hg <0.2  mg/kg TS 1 H VITA 

Ni 1.67 0.46 mg/kg TS 1 H VITA 

Pb 9.03 1.86 mg/kg TS 1 H VITA 

V 8.65 1.83 mg/kg TS 1 H VITA 

Zn 4.12 0.78 mg/kg TS 1 H VITA 

 
 

Er beteckning R1702 
 0-0,5 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935511 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 63.8 2 % 1 V VITA 

As <0.5  mg/kg TS 1 H VITA 

Ba 25.2 5.7 mg/kg TS 1 H VITA 

Cd <0.1  mg/kg TS 1 H VITA 

Co 0.366 0.095 mg/kg TS 1 H VITA 

Cr 1.42 0.30 mg/kg TS 1 H VITA 

Cu 2.03 0.43 mg/kg TS 1 H VITA 

Hg <0.2  mg/kg TS 1 H VITA 

Ni 0.942 0.257 mg/kg TS 1 H VITA 

Pb 7.09 1.45 mg/kg TS 1 H VITA 

V 2.62 0.57 mg/kg TS 1 H VITA 

Zn 6.26 1.23 mg/kg TS 1 H VITA 

 
 

http://www.alsglobal.se
mailto:info.ta@alsglobal.com
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Bilaga 12 Analysrapporter ALS Jord
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Er beteckning R1704 
 0,2-1,0 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935512 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 83.5 2 % 1 V VITA 

As 0.715 0.244 mg/kg TS 1 H VITA 

Ba 25.4 5.9 mg/kg TS 1 H VITA 

Cd <0.1  mg/kg TS 1 H VITA 

Co 1.70 0.41 mg/kg TS 1 H VITA 

Cr 5.33 1.05 mg/kg TS 1 H VITA 

Cu 3.12 0.69 mg/kg TS 1 H VITA 

Hg <0.2  mg/kg TS 1 H VITA 

Ni 2.83 0.79 mg/kg TS 1 H VITA 

Pb 6.43 1.33 mg/kg TS 1 H VITA 

V 12.1 2.6 mg/kg TS 1 H VITA 

Zn 14.2 2.7 mg/kg TS 1 H VITA 

 
 

Er beteckning R1706 
 0,2-0,5+0,5-1,0 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935513 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

samlingsprov, antal delprov* 2   2 1 VITA 

       

TS_105°C 85.5 2 % 1 V VITA 

As 0.640 0.235 mg/kg TS 1 H VITA 

Ba 26.8 6.2 mg/kg TS 1 H VITA 

Cd <0.1  mg/kg TS 1 H VITA 

Co 2.02 0.49 mg/kg TS 1 H VITA 

Cr 4.55 0.92 mg/kg TS 1 H VITA 

Cu 3.01 0.64 mg/kg TS 1 H VITA 

Hg <0.2  mg/kg TS 1 H VITA 

Ni 3.00 0.80 mg/kg TS 1 H VITA 

Pb 5.77 1.19 mg/kg TS 1 H VITA 

V 9.81 2.14 mg/kg TS 1 H VITA 

Zn 19.6 3.8 mg/kg TS 1 H VITA 
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Er beteckning R1710 
 0,15-0,4 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935514 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 89.5 2 % 1 V VITA 

As <0.5  mg/kg TS 1 H VITA 

Ba 16.0 3.7 mg/kg TS 1 H VITA 

Cd <0.1  mg/kg TS 1 H VITA 

Co 1.32 0.33 mg/kg TS 1 H VITA 

Cr 3.36 0.67 mg/kg TS 1 H VITA 

Cu 1.87 0.44 mg/kg TS 1 H VITA 

Hg <0.2  mg/kg TS 1 H VITA 

Ni 2.07 0.56 mg/kg TS 1 H VITA 

Pb 3.74 0.76 mg/kg TS 1 H VITA 

V 5.77 1.23 mg/kg TS 1 H VITA 

Zn 12.0 2.4 mg/kg TS 1 H VITA 

 
 

Er beteckning R1712 
 0,2-0,7 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935515 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 94.3 2 % 1 V VITA 

As <0.5  mg/kg TS 1 H VITA 

Ba 24.6 5.7 mg/kg TS 1 H VITA 

Cd <0.1  mg/kg TS 1 H VITA 

Co 2.76 0.67 mg/kg TS 1 H VITA 

Cr 5.01 0.99 mg/kg TS 1 H VITA 

Cu 4.93 1.09 mg/kg TS 1 H VITA 

Hg <0.2  mg/kg TS 1 H VITA 

Ni 4.90 1.33 mg/kg TS 1 H VITA 

Pb 4.61 0.95 mg/kg TS 1 H VITA 

V 7.80 1.67 mg/kg TS 1 H VITA 

Zn 17.5 3.4 mg/kg TS 1 H VITA 
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Er beteckning R1716 
 0,1-0,5 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935516 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 91.8 2 % 1 V VITA 

As <0.5  mg/kg TS 1 H VITA 

Ba 18.8 4.3 mg/kg TS 1 H VITA 

Cd <0.1  mg/kg TS 1 H VITA 

Co 1.64 0.41 mg/kg TS 1 H VITA 

Cr 3.23 0.66 mg/kg TS 1 H VITA 

Cu 1.95 0.46 mg/kg TS 1 H VITA 

Hg <0.2  mg/kg TS 1 H VITA 

Ni 2.71 0.73 mg/kg TS 1 H VITA 

Pb 2.81 0.57 mg/kg TS 1 H VITA 

V 5.88 1.25 mg/kg TS 1 H VITA 

Zn 13.5 2.6 mg/kg TS 1 H VITA 

 
 

Er beteckning R1719 
 0,1-0,7 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935517 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 91.1 2 % 1 V VITA 

As <0.5  mg/kg TS 1 H VITA 

Ba 22.2 5.2 mg/kg TS 1 H VITA 

Cd <0.1  mg/kg TS 1 H VITA 

Co 1.74 0.43 mg/kg TS 1 H VITA 

Cr 3.21 0.64 mg/kg TS 1 H VITA 

Cu 3.00 0.68 mg/kg TS 1 H VITA 

Hg <0.2  mg/kg TS 1 H VITA 

Ni 3.19 1.02 mg/kg TS 1 H VITA 

Pb 3.39 0.71 mg/kg TS 1 H VITA 

V 4.90 1.05 mg/kg TS 1 H VITA 

Zn 12.3 2.3 mg/kg TS 1 H VITA 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 

 Metod 

1 Bestämning av metaller enligt MS-1. 
Analysprovet har torkats vid 50°C och elementhalterna TS-korrigerats. 
För jord siktas provet efter torkning. 
För sediment/slam mals alternativt  hamras det  torkade provet . 
Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov. 
Upplösning har skett med salpetersyra  för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. 
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod). 
 
Rev 2015-07-24 
 

2 Tillverkning av samlingsprov. 
 
Rev 2015-05-29 
 

 
 

 Godkännare 

VITA Viktoria Takacs 
 

 
 

 Utf
1
 

H Mätningen utförd med ICP-SFMS 
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).   
 

V Våtkemisk analys 
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).   
 

1 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1
 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 

http://www.alsglobal.se
mailto:info.ta@alsglobal.com
http://www.alsglobal.se
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Ankomstdatum 2017-10-20 Ramböll Sverige AB 
Utfärdad 2017-10-26 Teresia Kling 
    
  Box 5343 
  402 27 Göteborg 
  Sweden 
 
Projekt Karlsborg  
Bestnr 1320027196-001  
 
 

Analys av fast prov    
 

Er beteckning R1717 
 0-0,3 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10936681 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 81.6 2 % 1 V AKR 

As 1.02 0.31 mg/kg TS 1 H AKR 

Ba 26.7 6.4 mg/kg TS 1 H AKR 

Cd 0.139 0.034 mg/kg TS 1 H AKR 

Co 0.817 0.219 mg/kg TS 1 H AKR 

Cr 2.77 0.57 mg/kg TS 1 H AKR 

Cu 4.36 0.97 mg/kg TS 1 H AKR 

Hg <0.2  mg/kg TS 1 H AKR 

Ni 1.64 0.45 mg/kg TS 1 H AKR 

Pb 14.3 3.0 mg/kg TS 1 H AKR 

V 4.46 0.96 mg/kg TS 1 H AKR 

Zn 15.6 2.9 mg/kg TS 1 H AKR 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 

 Metod 

1 Bestämning av metaller enligt MS-1. 
Analysprovet har torkats vid 50°C och elementhalterna TS-korrigerats. 
För jord siktas provet efter torkning. 
För sediment/slam mals alternativt  hamras det  torkade provet . 
Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov. 
Upplösning har skett med salpetersyra  för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. 
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod). 
 
Rev 2015-07-24 
 

 
 

 Godkännare 

AKR Anna-Karin Revell 
 

 
 

 Utf
1
 

H Mätningen utförd med ICP-SFMS 
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).   
 

V Våtkemisk analys 
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).   
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1
 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 

http://www.alsglobal.se
mailto:info.ta@alsglobal.com
http://www.alsglobal.se
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Ankomstdatum 2017-10-18 Ramböll Sverige AB 
Utfärdad 2017-10-23 Teresia Kling 
    
  Box 5343 
  402 27 Göteborg 
  Sweden 
 
Projekt Karlsborg  
Bestnr 1320027196-001  
 
 

Analys av fast prov    
 

Er beteckning R1701 
 0-0,3 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935502 

Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 76.8 % 1 O LL 

naftalen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

acenaften <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

fluoren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

fenantren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

antracen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

pyren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

krysen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

bens(b)fluoranten <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D MASU 

PAH, summa cancerogena* <0.2 mg/kg TS 2 N MASU 

PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 2 N MASU 

PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N MASU 

PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 N MASU 

PAH, summa H* <0.25 mg/kg TS 2 N MASU 
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Er beteckning R1702 
 0-0,5 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935503 

Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 58.5 % 1 O LL 

naftalen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

acenaften <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

fluoren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

fenantren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

antracen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

pyren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

krysen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

bens(b)fluoranten <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D MASU 

PAH, summa cancerogena* <0.2 mg/kg TS 2 N MASU 

PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 2 N MASU 

PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N MASU 

PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 N MASU 

PAH, summa H* <0.25 mg/kg TS 2 N MASU 
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Er beteckning R1704 
 0,2-1,0 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935504 

Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 84.8 % 1 O LL 

naftalen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

acenaften <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

fluoren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

fenantren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

antracen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

pyren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

krysen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

bens(b)fluoranten <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D MASU 

PAH, summa cancerogena* <0.2 mg/kg TS 2 N MASU 

PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 2 N MASU 

PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N MASU 

PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 N MASU 

PAH, summa H* <0.25 mg/kg TS 2 N MASU 
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Er beteckning R1706 
 0,2-0,5+0,5-1,0 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935505 

Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 

samlingsprov, antal delprov* 2  3 1 STGR 

      

TS_105°C 87.0 % 1 O LL 

naftalen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

acenaften <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

fluoren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

fenantren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

antracen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

pyren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

krysen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

bens(b)fluoranten <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D MASU 

PAH, summa cancerogena* <0.2 mg/kg TS 2 N MASU 

PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 2 N MASU 

PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N MASU 

PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 N MASU 

PAH, summa H* <0.25 mg/kg TS 2 N MASU 
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Er beteckning R1710 
 0,15-0,4 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935506 

Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 89.2 % 1 O LL 

naftalen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

acenaften <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

fluoren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

fenantren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

antracen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

pyren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

krysen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

bens(b)fluoranten <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D MASU 

PAH, summa cancerogena* <0.2 mg/kg TS 2 N MASU 

PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 2 N MASU 

PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N MASU 

PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 N MASU 

PAH, summa H* <0.25 mg/kg TS 2 N MASU 

 
 

http://www.alsglobal.se
mailto:info.ta@alsglobal.com


Rapport 
 
Sida 6 (10) 

 

T1729010 

 
8MEBWYVIFP 

  
 

__________________________________________________________________ 
ALS Scandinavia AB 
Box 700 
182 17 Danderyd 
Sweden 

Webb: www.alsglobal.se 
E-post: info.ta@alsglobal.com 
Tel: + 46 8 52 77 5200 
Fax: + 46 8 768 3423 

 

Dokumentet är godkänt och digitalt 
signerat av  

 
 
  

 

 

  

 

Er beteckning R1712 
 0,2-0,7 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935507 

Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 93.7 % 1 O LL 

naftalen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

acenaften <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

fluoren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

fenantren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

antracen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

pyren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

krysen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

bens(b)fluoranten <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D MASU 

PAH, summa cancerogena* <0.2 mg/kg TS 2 N MASU 

PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 2 N MASU 

PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N MASU 

PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 N MASU 

PAH, summa H* <0.25 mg/kg TS 2 N MASU 
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Er beteckning R1716 
 0,1-0,5 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935508 

Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 90.9 % 1 O LL 

naftalen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

acenaften <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

fluoren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

fenantren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

antracen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

pyren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

krysen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

bens(b)fluoranten <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D MASU 

PAH, summa cancerogena* <0.2 mg/kg TS 2 N MASU 

PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 2 N MASU 

PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N MASU 

PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 N MASU 

PAH, summa H* <0.25 mg/kg TS 2 N MASU 
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Er beteckning R1719 
 0,1-0,7 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935509 

Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 90.5 % 1 O LL 

naftalen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

acenaften <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

fluoren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

fenantren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

antracen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

pyren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

krysen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

bens(b)fluoranten <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU 

indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 2 J MASU 

PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D MASU 

PAH, summa cancerogena* <0.2 mg/kg TS 2 N MASU 

PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 2 N MASU 

PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N MASU 

PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 N MASU 

PAH, summa H* <0.25 mg/kg TS 2 N MASU 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 

 Metod 

1 Bestämning av torrsubstans enligt SS 028113/1 
Provet torkas vid 105°C. 

Mätosäkerhet (k=2): ±6% 

Rev 2013-05-15 
 

2 Paket OJ-1  
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) 
Mätning utförs med GCMS enligt metod baserad på SS EN ISO 18287:2008 mod. och intern instruktion TKI38.  

PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, 
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. 

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. 
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren 
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,              
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) 
Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008. 

Mätosäkerhet k=2 
Enskilda PAH: ±27-37%  

Rev 2017-02-27 
 

3 Tillverkning av samlingsprov. 
 
Rev 2015-05-29 
 

 
 

 Godkännare 

LL Lois Lebedina 
 

MASU Mats Sundelin 
 

STGR Sture Grägg 
 

 
 

 Utf
1
 

D För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

J För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

N För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

O För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

1 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

 
 

                                                           
1
 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

http://www.alsglobal.se
mailto:info.ta@alsglobal.com
http://www.alsglobal.se


Rapport 
 
Sida 1 (3) 

 

T1729357 

 
8PU9EQL9BG 

  
 

__________________________________________________________________ 
ALS Scandinavia AB 
Box 700 
182 17 Danderyd 
Sweden 

Webb: www.alsglobal.se 
E-post: info.ta@alsglobal.com 
Tel: + 46 8 52 77 5200 
Fax: + 46 8 768 3423 

 

Dokumentet är godkänt och digitalt 
signerat av  

 
 
  

 

 

  

Ankomstdatum 2017-10-20 Ramböll Sverige AB 
Utfärdad 2017-10-24 Teresia Kling 
    
  Box 5343 
  402 27 Göteborg 
  Sweden 
 
Projekt Karlsborg  
Bestnr 1320027196-001  
 
 

Analys av fast prov    
 

Er beteckning R1717 
 0-0,3 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10936722 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 81.8  % 1 O COTR 

naftalen <0.1  mg/kg TS 2 J NEMA 

acenaftylen <0.1  mg/kg TS 2 J NEMA 

acenaften <0.1  mg/kg TS 2 J NEMA 

fluoren <0.1  mg/kg TS 2 J NEMA 

fenantren <0.1  mg/kg TS 2 J NEMA 

antracen <0.1  mg/kg TS 2 J NEMA 

fluoranten <0.1  mg/kg TS 2 J NEMA 

pyren <0.1  mg/kg TS 2 J NEMA 

bens(a)antracen <0.05  mg/kg TS 2 J NEMA 

krysen 0.061 0.017 mg/kg TS 2 J NEMA 

bens(b)fluoranten 0.078 0.023 mg/kg TS 2 J NEMA 

bens(k)fluoranten <0.05  mg/kg TS 2 J NEMA 

bens(a)pyren <0.05  mg/kg TS 2 J NEMA 

dibens(ah)antracen <0.05  mg/kg TS 2 J NEMA 

benso(ghi)perylen <0.1  mg/kg TS 2 J NEMA 

indeno(123cd)pyren <0.05  mg/kg TS 2 J NEMA 

PAH, summa 16 <1.3  mg/kg TS 2 D NEMA 

PAH, summa cancerogena* 0.14  mg/kg TS 2 N NEMA 

PAH, summa övriga* <0.5  mg/kg TS 2 N NEMA 

PAH, summa L* <0.15  mg/kg TS 2 N NEMA 

PAH, summa M* <0.25  mg/kg TS 2 N NEMA 

PAH, summa H* 0.14  mg/kg TS 2 N NEMA 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 

 Metod 

1 Bestämning av torrsubstans enligt SS 028113/1 
Provet torkas vid 105°C. 

Mätosäkerhet (k=2): ±6% 

Rev 2013-05-15 
 

2 Paket OJ-1  
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) 
Mätning utförs med GCMS enligt metod baserad på SS EN ISO 18287:2008 mod. och intern instruktion TKI38.  

PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, 
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. 

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. 
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren 
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,              
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) 
Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008. 

Mätosäkerhet k=2 
Enskilda PAH: ±27-37%  
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D För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

J För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

N För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

O För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 

                                                           
1
 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
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Ankomstdatum 2017-10-18 Ramböll Sverige AB 
Utfärdad 2017-10-30 Teresia Kling 
    
  Box 5343 
  402 27 Göteborg 
  Sweden 
 
Projekt Karlsborg  
Bestnr 1320027196-001  
 
 

Analys av fast prov    
 

Er beteckning R1701 
 0,3-1,0 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935518 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 85.6 5.17 % 1 1 VITA 

PFBA perfluorbutansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFUnDA perfluorundekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 
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Er beteckning R1702 
 0,5-1,0 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935519 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 87.4 5.27 % 1 1 VITA 

PFBA perfluorbutansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFUnDA perfluorundekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 
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Er beteckning R1703 
 0,15-0,9 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935520 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 80.2 4.84 % 1 1 VITA 

PFBA perfluorbutansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFUnDA perfluorundekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 
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Er beteckning R1704 
 0,2-1,0 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935521 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 82.7 4.99 % 1 1 VITA 

PFBA perfluorbutansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFUnDA perfluorundekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

 
 

http://www.alsglobal.se
mailto:info.ta@alsglobal.com


Rapport 
 
Sida 5 (20) 

 T1729012 

 
98FE1DVS2R 

  
 

__________________________________________________________________ 
ALS Scandinavia AB 
Box 700 
182 17 Danderyd 
Sweden 

Webb: www.alsglobal.se 
E-post: info.ta@alsglobal.com 
Tel: + 46 8 52 77 5200 
Fax: + 46 8 768 3423 

 

Dokumentet är godkänt och digitalt 
signerat av  

 
 
  

 

 

  

 

Er beteckning R1705 
 0,15-0,9 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935522 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 84.4 5.09 % 1 1 VITA 

PFBA perfluorbutansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFUnDA perfluorundekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 
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Er beteckning R1706 
 0,2-0,5+0,5-1,0 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935523 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

samlingsprov, antal delprov*  2  2       

       

TS_105°C 86.9 5.24 % 1 1 VITA 

PFBA perfluorbutansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFUnDA perfluorundekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 
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Er beteckning R1707 
 0,2-1,0 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935524 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 90.2 5.44 % 1 1 VITA 

PFBA perfluorbutansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFUnDA perfluorundekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 
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Er beteckning R1708 
 0,3-0,9 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935525 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 90.8 5.48 % 1 1 VITA 

PFBA perfluorbutansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFUnDA perfluorundekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 
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Er beteckning R1709 
 0,3-0,7 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935526 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 87.9 5.30 % 1 1 VITA 

PFBA perfluorbutansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFUnDA perfluorundekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 
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Er beteckning R1710 
 0,4-0,8 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935527 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 88.4 5.33 % 1 1 VITA 

PFBA perfluorbutansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFUnDA perfluorundekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 
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Er beteckning R1711 
 0,2-0,8 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935528 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 85.7 5.17 % 1 1 VITA 

PFBA perfluorbutansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFUnDA perfluorundekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 
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Er beteckning R1712 
 0,2-0,7 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935529 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 93.9 5.66 % 1 1 VITA 

PFBA perfluorbutansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFUnDA perfluorundekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 
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Er beteckning R1713 
 0,2-0,6 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935530 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 78.5 4.74 % 1 1 VITA 

PFBA perfluorbutansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFUnDA perfluorundekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 
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Er beteckning R1714 
 0,5-1,0 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935531 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 84.1 5.07 % 1 1 VITA 

PFBA perfluorbutansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFUnDA perfluorundekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 
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Er beteckning R1715 
 0,4-1,0 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935532 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 80.8 4.88 % 1 1 VITA 

PFBA perfluorbutansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFUnDA perfluorundekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 
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Er beteckning R1716 
 0,5-1,0 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935533 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 83.3 5.03 % 1 1 VITA 

PFBA perfluorbutansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFUnDA perfluorundekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 
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Er beteckning R1717 
 0,3-1,0 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935534 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 90.0 5.43 % 1 1 VITA 

PFBA perfluorbutansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFUnDA perfluorundekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.000827 0.0002 mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.000868 0.0002 mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 
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Er beteckning R1718 
 0,5-1,0 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935535 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 83.4 5.03 % 1 1 VITA 

PFBA perfluorbutansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFUnDA perfluorundekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 
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Er beteckning R1719 
 0,1-0,7 
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-09-25 

 
Labnummer O10935536 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 91.3 5.51 % 1 1 VITA 

PFBA perfluorbutansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFUnDA perfluorundekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 VITA 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 

 Metod 

1 OJ-34A. 
Bestämning av perfluorerade ämnen. 
PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras.   
Mätning utförs med LC-MS-MS. 
Provet homogeniseras innan upparbetning.  
 
Rev 2016-04-26 
 

2 Tillverkning av samlingsprov. 
 
Rev 2015-05-29 
 

 
 

 Godkännare 

VITA Viktoria Takacs 
 

 
 

 Utf
1
 

 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

1  
För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA 
som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1
 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Ankomstdatum 2018-02-22 Ramböll Sverige AB 
Utfärdad 2018-02-28 Teresia Kling 
    
  Box 5343 
  402 27 Göteborg 
  Sweden 
 
Projekt Karlsborg  
Bestnr 1320027196-001  
 
 

Analys av fast prov    
 

Er beteckning R1822 
 0,1,5 
Provtagare Teresia Kling 

 
Labnummer O10979709 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 76.7 4.63 % 1 1 ANEN 

PFBA perfluorbutansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFPeA perfluorpentansyra 0.000840 0.0002 mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFHxA perfluorhexansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFHpA perfluorheptansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFOA perfluoroktansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFNA perfluornonansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFDA perfluordekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFUnDA perfluorundekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFOS perfluoroktansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 
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Er beteckning R1823 
 0,1,5 
Provtagare Teresia Kling 

 
Labnummer O10979710 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 74.1 4.48 % 1 1 ANEN 

PFBA perfluorbutansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFPeA perfluorpentansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFHxA perfluorhexansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFHpA perfluorheptansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFOA perfluoroktansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFNA perfluornonansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFDA perfluordekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFUnDA perfluorundekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFOS perfluoroktansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 
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Er beteckning R1824 
 0,1,5 
Provtagare Teresia Kling 

 
Labnummer O10979711 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 85.4 5.15 % 1 1 ANEN 

PFBA perfluorbutansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFPeA perfluorpentansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFHxA perfluorhexansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFHpA perfluorheptansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFOA perfluoroktansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFNA perfluornonansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFDA perfluordekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFUnDA perfluorundekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.000954 0.0002 mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.00169 0.0004 mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 
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Er beteckning R1825 
 0,1,5 
Provtagare Teresia Kling 

 
Labnummer O10979712 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 80.0 4.83 % 1 1 ANEN 

PFBA perfluorbutansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFPeA perfluorpentansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFHxA perfluorhexansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFHpA perfluorheptansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFOA perfluoroktansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFNA perfluornonansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFDA perfluordekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFUnDA perfluorundekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFOS perfluoroktansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 
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Er beteckning R1826 
 0,1,5 
Provtagare Teresia Kling 

 
Labnummer O10979713 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 78.9 4.76 % 1 1 ANEN 

PFBA perfluorbutansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFPeA perfluorpentansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFHxA perfluorhexansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFHpA perfluorheptansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFOA perfluoroktansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFNA perfluornonansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFDA perfluordekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFUnDA perfluorundekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFOS perfluoroktansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 
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Er beteckning R1827 
 0,1,5 
Provtagare Teresia Kling 

 
Labnummer O10979714 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS_105°C 79.2 4.78 % 1 1 ANEN 

PFBA perfluorbutansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFPeA perfluorpentansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFHxA perfluorhexansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFHpA perfluorheptansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFOA perfluoroktansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFNA perfluornonansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFDA perfluordekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFUnDA perfluorundekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFOS perfluoroktansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.000500  mg/kg TS 1 1 ANEN 
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Ankomstdatum 2017-10-04 Ramböll Sverige AB 
Utfärdad 2017-10-10 Teresia Kling 
    
  Box 5343 
  402 27 Göteborg 
  Sweden 
 
Projekt Karlsborg  
Bestnr 1320027196-001  
 
 

Analys av vatten    
 

Er beteckning R 1702 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-10-03 

 
Labnummer O10929865 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

filtrering 0,45 µm; metaller* ja   1 1 VITA 

As 0.756 0.132 µg/l 2 H VITA 

Ba 49.3 9.0 µg/l 2 H VITA 

Cd 0.126 0.019 µg/l 2 H VITA 

Co 1.76 0.31 µg/l 2 H VITA 

Cr 1.48 0.27 µg/l 2 H VITA 

Cu 10.8 1.9 µg/l 2 H VITA 

Mo 0.254 0.047 µg/l 2 H VITA 

Ni 3.22 0.59 µg/l 2 H VITA 

Pb 1.75 0.32 µg/l 2 H VITA 

Zn 65.5 13.2 µg/l 2 H VITA 

V 2.06 0.38 µg/l 2 H VITA 

 
 

Er beteckning R 1706 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-10-03 

 
Labnummer O10929866 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

filtrering 0,45 µm; metaller* ja   1 1 VITA 

As <0.3  µg/l 2 H VITA 

Ba 23.1 4.3 µg/l 2 H VITA 

Cd 0.0140 0.0051 µg/l 2 H VITA 

Co 0.621 0.113 µg/l 2 H VITA 

Cr <0.05  µg/l 2 H VITA 

Cu 1.79 0.37 µg/l 2 H VITA 

Mo 2.87 0.55 µg/l 2 H VITA 

Ni 1.37 0.31 µg/l 2 H VITA 

Pb <0.05  µg/l 2 H VITA 

Zn 1.12 0.56 µg/l 2 H VITA 

V 0.493 0.096 µg/l 2 H VITA 
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Er beteckning R 1708 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-10-03 

 
Labnummer O10929867 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

filtrering 0,45 µm; metaller* ja   1 1 VITA 

As 0.114 0.026 µg/l 2 H VITA 

Ba 31.1 5.7 µg/l 2 H VITA 

Cd 0.0110 0.0021 µg/l 2 H VITA 

Co 0.0514 0.0096 µg/l 2 H VITA 

Cr 0.0239 0.0068 µg/l 2 H VITA 

Cu 1.38 0.25 µg/l 2 H VITA 

Mo 0.188 0.035 µg/l 2 H VITA 

Ni 1.05 0.19 µg/l 2 H VITA 

Pb 0.0401 0.0077 µg/l 2 H VITA 

Zn 1.99 0.42 µg/l 2 H VITA 

V 0.288 0.053 µg/l 2 H VITA 

 
 

Er beteckning R 1717 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-10-03 

 
Labnummer O10929868 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

filtrering 0,45 µm; metaller* ja   1 1 VITA 

As 1.71 0.30 µg/l 2 H VITA 

Ba 49.7 9.1 µg/l 2 H VITA 

Cd 0.0360 0.0056 µg/l 2 H VITA 

Co 2.00 0.35 µg/l 2 H VITA 

Cr 2.46 0.46 µg/l 2 H VITA 

Cu 7.75 1.35 µg/l 2 H VITA 

Mo 0.259 0.048 µg/l 2 H VITA 

Ni 3.99 0.74 µg/l 2 H VITA 

Pb 0.463 0.085 µg/l 2 H VITA 

Zn 6.15 1.23 µg/l 2 H VITA 

V 0.830 0.154 µg/l 2 H VITA 
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Er beteckning R 1719 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-10-03 

 
Labnummer O10929869 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

filtrering 0,45 µm; metaller* ja   1 1 VITA 

As 1.04 0.18 µg/l 2 H VITA 

Ba 42.4 7.8 µg/l 2 H VITA 

Cd 0.0152 0.0029 µg/l 2 H VITA 

Co 1.85 0.33 µg/l 2 H VITA 

Cr 1.50 0.28 µg/l 2 H VITA 

Cu 1.63 0.30 µg/l 2 H VITA 

Mo 0.372 0.068 µg/l 2 H VITA 

Ni 1.02 0.20 µg/l 2 H VITA 

Pb 0.507 0.092 µg/l 2 H VITA 

Zn 3.09 0.65 µg/l 2 H VITA 

V 8.58 1.56 µg/l 2 H VITA 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 

 Metod 

1 Filtrering;  0,45 µm 
 

2 Paket V-2 Bas. 
Bestämning av metaller utan föregående uppslutning. 
Provet har surgjorts med 1 ml salpetersyra (Suprapur) per 100 ml.  
Detta gäller dock ej prov som varit surgjort vid ankomst till laboratoriet. 
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod). 
Analys med ICP-AES har skett enligt SS EN ISO 11885 (mod) samt EPA-metod 200.7 (mod).  
 
Speciell information vid beställning av tilläggsmetaller: 
Vid analys av W får provet ej surgöras. 
Vid analys av S har provet först stabiliserats med H2O2. 
Vid analys av Hg med AFS har analys skett enligt SS-EN ISO 17852:2008. 
 
Rev 2014-01-21 
 

 
 

 Godkännare 

VITA Viktoria Takacs 
 

 
 

 Utf
1
 

H Mätningen utförd med ICP-SFMS 
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).   
 

1 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av SWEDAC ackrediterat 
laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1
 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Ankomstdatum 2017-10-05 Ramböll Sverige AB 
Utfärdad 2017-10-12 Teresia Kling 
    
  Box 5343 
  402 27 Göteborg 
  Sweden 
 
Projekt Karlsborg  
Bestnr 1320027196-001  
 
 

Analys av vatten    
 

Er beteckning R1714 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-10-04 

 
Labnummer O10931552 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

filtrering 0,45 µm; metaller* Ja   1 1 ERJA 

As 0.127 0.027 µg/l 2 H ERJA 

Ba 3.85 0.71 µg/l 2 H ERJA 

Cd 0.0136 0.0029 µg/l 2 H ERJA 

Co 0.141 0.027 µg/l 2 H ERJA 

Cr 0.180 0.037 µg/l 2 H ERJA 

Cu 0.989 0.214 µg/l 2 H ERJA 

Mo 0.0910 0.0173 µg/l 2 H ERJA 

Ni 0.364 0.102 µg/l 2 H ERJA 

Pb 0.0720 0.0137 µg/l 2 H ERJA 

Zn 2.57 0.54 µg/l 2 H ERJA 

V 0.456 0.089 µg/l 2 H ERJA 

 
 

Er beteckning R1718 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-10-04 

 
Labnummer O10931553 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

filtrering 0,45 µm; metaller* Ja   1 1 ERJA 

As 0.130 0.027 µg/l 2 H ERJA 

Ba 54.3 10.0 µg/l 2 H ERJA 

Cd 0.0320 0.0055 µg/l 2 H ERJA 

Co 2.20 0.39 µg/l 2 H ERJA 

Cr 0.0178 0.0060 µg/l 2 H ERJA 

Cu 0.433 0.111 µg/l 2 H ERJA 

Mo 0.364 0.068 µg/l 2 H ERJA 

Ni 2.39 0.45 µg/l 2 H ERJA 

Pb <0.01  µg/l 2 H ERJA 

Zn 1.51 0.36 µg/l 2 H ERJA 

V 0.210 0.045 µg/l 2 H ERJA 
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Er beteckning KH-1605 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-10-04 

 
Labnummer O10931554 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

filtrering 0,45 µm; metaller* Ja   1 1 ERJA 

As 0.151 0.031 µg/l 2 H ERJA 

Ba 68.7 12.6 µg/l 2 H ERJA 

Cd 0.0108 0.0020 µg/l 2 H ERJA 

Co 0.203 0.037 µg/l 2 H ERJA 

Cr 0.125 0.025 µg/l 2 H ERJA 

Cu 6.58 1.19 µg/l 2 H ERJA 

Mo 0.702 0.129 µg/l 2 H ERJA 

Ni 0.460 0.097 µg/l 2 H ERJA 

Pb 0.0254 0.0061 µg/l 2 H ERJA 

Zn 4.48 0.98 µg/l 2 H ERJA 

V 0.929 0.173 µg/l 2 H ERJA 

       

alifater >C5-C8 <10  µg/l 3 2 VITA 

alifater >C8-C10 <10  µg/l 3 2 VITA 

alifater >C10-C12 <10  µg/l 3 2 VITA 

alifater >C12-C16 <10  µg/l 3 2 VITA 

alifater >C5-C16* <20  µg/l 3 2 VITA 

alifater >C16-C35 <10  µg/l 3 2 VITA 

aromater >C8-C10 <0.30  µg/l 3 2 VITA 

aromater >C10-C16 <0.775  µg/l 3 2 VITA 

metylpyrener/metylfluorantener <1.0  µg/l 3 2 VITA 

metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0  µg/l 3 2 VITA 

aromater >C16-C35 <1.0  µg/l 3 2 VITA 

bensen <0.20  µg/l 3 2 VITA 

toluen <0.20  µg/l 3 2 VITA 

etylbensen <0.20  µg/l 3 2 VITA 

m,p-xylen <0.20  µg/l 3 2 VITA 

o-xylen <0.20  µg/l 3 2 VITA 

xylener, summa* <0.20  µg/l 3 2 VITA 

naftalen <0.010  µg/l 3 2 VITA 

acenaftylen <0.010  µg/l 3 2 VITA 

acenaften <0.010  µg/l 3 2 VITA 

fluoren <0.010  µg/l 3 2 VITA 

fenantren <0.010  µg/l 3 2 VITA 

antracen <0.010  µg/l 3 2 VITA 

fluoranten <0.010  µg/l 3 2 VITA 

pyren <0.010  µg/l 3 2 VITA 

bens(a)antracen <0.010  µg/l 3 2 VITA 

krysen <0.010  µg/l 3 2 VITA 

bens(b)fluoranten <0.010  µg/l 3 2 VITA 

bens(k)fluoranten <0.010  µg/l 3 2 VITA 

bens(a)pyren <0.010  µg/l 3 2 VITA 

dibenso(ah)antracen <0.010  µg/l 3 2 VITA 

benso(ghi)perylen <0.010  µg/l 3 2 VITA 

indeno(123cd)pyren <0.010  µg/l 3 2 VITA 

PAH, summa 16* <0.080  µg/l 3 2 VITA 

PAH, summa cancerogena* <0.035  µg/l 3 2 VITA 

PAH, summa övriga* <0.045  µg/l 3 2 VITA 

PAH, summa L* <0.015  µg/l 3 2 VITA 

PAH, summa M* <0.025  µg/l 3 2 VITA 

PAH, summa H* <0.040  µg/l 3 2 VITA 
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Er beteckning KH-1606 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-10-04 

 
Labnummer O10931555 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

filtrering 0,45 µm; metaller* Ja   1 1 ERJA 

As 0.0761 0.0218 µg/l 2 H ERJA 

Ba 39.3 7.2 µg/l 2 H ERJA 

Cd 0.00496 0.00135 µg/l 2 H ERJA 

Co 0.0636 0.0166 µg/l 2 H ERJA 

Cr 0.0698 0.0153 µg/l 2 H ERJA 

Cu 1.28 0.27 µg/l 2 H ERJA 

Mo 0.440 0.081 µg/l 2 H ERJA 

Ni 0.250 0.117 µg/l 2 H ERJA 

Pb 0.0115 0.0033 µg/l 2 H ERJA 

Zn 1.95 0.47 µg/l 2 H ERJA 

V 0.240 0.045 µg/l 2 H ERJA 

       

alifater >C5-C8 <10  µg/l 3 2 VITA 

alifater >C8-C10 <10  µg/l 3 2 VITA 

alifater >C10-C12 <10  µg/l 3 2 VITA 

alifater >C12-C16 <10  µg/l 3 2 VITA 

alifater >C5-C16* <20  µg/l 3 2 VITA 

alifater >C16-C35 <10  µg/l 3 2 VITA 

aromater >C8-C10 <0.30  µg/l 3 2 VITA 

aromater >C10-C16 <0.775  µg/l 3 2 VITA 

metylpyrener/metylfluorantener <1.0  µg/l 3 2 VITA 

metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0  µg/l 3 2 VITA 

aromater >C16-C35 <1.0  µg/l 3 2 VITA 

bensen <0.20  µg/l 3 2 VITA 

toluen <0.20  µg/l 3 2 VITA 

etylbensen <0.20  µg/l 3 2 VITA 

m,p-xylen <0.20  µg/l 3 2 VITA 

o-xylen <0.20  µg/l 3 2 VITA 

xylener, summa* <0.20  µg/l 3 2 VITA 

naftalen <0.010  µg/l 3 2 VITA 

acenaftylen <0.010  µg/l 3 2 VITA 

acenaften <0.010  µg/l 3 2 VITA 

fluoren <0.010  µg/l 3 2 VITA 

fenantren <0.010  µg/l 3 2 VITA 

antracen <0.010  µg/l 3 2 VITA 

fluoranten <0.010  µg/l 3 2 VITA 

pyren <0.010  µg/l 3 2 VITA 

bens(a)antracen <0.010  µg/l 3 2 VITA 

krysen <0.010  µg/l 3 2 VITA 

bens(b)fluoranten <0.010  µg/l 3 2 VITA 

bens(k)fluoranten <0.010  µg/l 3 2 VITA 

bens(a)pyren <0.010  µg/l 3 2 VITA 

dibenso(ah)antracen <0.010  µg/l 3 2 VITA 

benso(ghi)perylen <0.010  µg/l 3 2 VITA 

indeno(123cd)pyren <0.010  µg/l 3 2 VITA 

PAH, summa 16* <0.080  µg/l 3 2 VITA 

PAH, summa cancerogena* <0.035  µg/l 3 2 VITA 

PAH, summa övriga* <0.045  µg/l 3 2 VITA 

PAH, summa L* <0.015  µg/l 3 2 VITA 

PAH, summa M* <0.025  µg/l 3 2 VITA 

PAH, summa H* <0.040  µg/l 3 2 VITA 
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Er beteckning KH-1607 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-10-04 

 
Labnummer O10931556 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

filtrering 0,45 µm; metaller* Ja   1 1 ERJA 

As 0.113 0.039 µg/l 2 H ERJA 

Ba 49.7 9.1 µg/l 2 H ERJA 

Cd 0.153 0.024 µg/l 2 H ERJA 

Co 0.390 0.068 µg/l 2 H ERJA 

Cr 0.140 0.026 µg/l 2 H ERJA 

Cu 3.15 0.58 µg/l 2 H ERJA 

Mo 0.139 0.026 µg/l 2 H ERJA 

Ni 0.672 0.151 µg/l 2 H ERJA 

Pb 0.0278 0.0061 µg/l 2 H ERJA 

Zn 10.0 2.1 µg/l 2 H ERJA 

V 0.282 0.054 µg/l 2 H ERJA 

       

alifater >C5-C8 <10  µg/l 3 2 VITA 

alifater >C8-C10 <10  µg/l 3 2 VITA 

alifater >C10-C12 <10  µg/l 3 2 VITA 

alifater >C12-C16 <10  µg/l 3 2 VITA 

alifater >C5-C16* <20  µg/l 3 2 VITA 

alifater >C16-C35 <10  µg/l 3 2 VITA 

aromater >C8-C10 <0.30  µg/l 3 2 VITA 

aromater >C10-C16 <0.775  µg/l 3 2 VITA 

metylpyrener/metylfluorantener <1.0  µg/l 3 2 VITA 

metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0  µg/l 3 2 VITA 

aromater >C16-C35 <1.0  µg/l 3 2 VITA 

bensen <0.20  µg/l 3 2 VITA 

toluen <0.20  µg/l 3 2 VITA 

etylbensen <0.20  µg/l 3 2 VITA 

m,p-xylen <0.20  µg/l 3 2 VITA 

o-xylen <0.20  µg/l 3 2 VITA 

xylener, summa* <0.20  µg/l 3 2 VITA 

naftalen <0.010  µg/l 3 2 VITA 

acenaftylen <0.010  µg/l 3 2 VITA 

acenaften <0.010  µg/l 3 2 VITA 

fluoren <0.010  µg/l 3 2 VITA 

fenantren <0.010  µg/l 3 2 VITA 

antracen <0.010  µg/l 3 2 VITA 

fluoranten <0.010  µg/l 3 2 VITA 

pyren <0.010  µg/l 3 2 VITA 

bens(a)antracen <0.010  µg/l 3 2 VITA 

krysen <0.010  µg/l 3 2 VITA 

bens(b)fluoranten <0.010  µg/l 3 2 VITA 

bens(k)fluoranten <0.010  µg/l 3 2 VITA 

bens(a)pyren <0.010  µg/l 3 2 VITA 

dibenso(ah)antracen <0.010  µg/l 3 2 VITA 

benso(ghi)perylen <0.010  µg/l 3 2 VITA 

indeno(123cd)pyren <0.010  µg/l 3 2 VITA 

PAH, summa 16* <0.080  µg/l 3 2 VITA 

PAH, summa cancerogena* <0.035  µg/l 3 2 VITA 

PAH, summa övriga* <0.045  µg/l 3 2 VITA 

PAH, summa L* <0.015  µg/l 3 2 VITA 

PAH, summa M* <0.025  µg/l 3 2 VITA 

PAH, summa H* <0.040  µg/l 3 2 VITA 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 

 Metod 

1 Filtrering;  0,45 µm 
 

2 Paket V-2 Bas. 
Bestämning av metaller utan föregående uppslutning. 
Provet har surgjorts med 1 ml salpetersyra (Suprapur) per 100 ml.  
Detta gäller dock ej prov som varit surgjort vid ankomst till laboratoriet. 
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod). 
Analys med ICP-AES har skett enligt SS EN ISO 11885 (mod) samt EPA-metod 200.7 (mod).  
 
Speciell information vid beställning av tilläggsmetaller: 
Vid analys av W får provet ej surgöras. 
Vid analys av S har provet först stabiliserats med H2O2. 
Vid analys av Hg med AFS har analys skett enligt SS-EN ISO 17852:2008. 
 
Rev 2014-01-21 
 

3 Paket OV-21A. 
Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner. 
Bestämning av metylpyrener/metylfluorantener och metylkrysener/metylbens(a)antracener. 
Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). 
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) 
 
Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. 
Mätning utförs med GCMS. 

PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, 
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. 

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. 
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. 
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,              
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen). 
Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008. 

Rev 2017-08-18 
 

 
 

 Godkännare 

ERJA Erika Jansson 
 

VITA Viktoria Takacs 
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H Mätningen utförd med ICP-SFMS 
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).   
 

1 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av SWEDAC ackrediterat 
laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 
 

2  
För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA 
som SWEDAC är signatär till. 

                                                           
1
 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
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Ankomstdatum 2017-10-04 Ramböll Sverige AB 
Utfärdad 2017-10-18 Teresia Kling 
    
  Box 5343 
  402 27 Göteborg 
  Sweden 
 
Projekt Karlsborg  
Bestnr 1320027196-001  
 
 

Analys av vatten    
 

Er beteckning R 1701 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-10-03 

 
Labnummer O10929849 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

PFBA perfluorbutansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra 0.022 0.009 µg/l 1 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra <0.0100  µg/l 1 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.012 0.004 µg/l 1 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.090 0.027 µg/l 1 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.0757 0.0227 µg/l 1 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFAS, summa 11 0.20  µg/l 1 1 ULKA 

       

PFUnDA perfluorundekansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.025  µg/l 1 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.025  µg/l 1 1 VITA 

PFPeS perfluorpentansulfonsyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFNS perfluornonansulfonsyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.025  µg/l 1 1 VITA 

4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010  µg/l 1 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010  µg/l 1 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.010  µg/l 1 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.050  µg/l 1 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.050  µg/l 1 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.025  µg/l 1 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.025  µg/l 1 1 VITA 

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.010  µg/l 1 1 VITA 

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.010  µg/l 1 1 VITA 

HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 
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Er beteckning R 1702 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-10-03 

 
Labnummer O10929850 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

PFBA perfluorbutansyra 0.092 0.037 µg/l 1 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra 0.107 0.043 µg/l 1 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra 0.023 0.007 µg/l 1 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra 0.017 0.005 µg/l 1 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra <0.0100  µg/l 1 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.027 0.008 µg/l 1 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.0214 0.0064 µg/l 1 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFAS, summa 11 0.29  µg/l 1 1 ULKA 

       

PFUnDA perfluorundekansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.025  µg/l 1 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.025  µg/l 1 1 VITA 

PFPeS perfluorpentansulfonsyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFNS perfluornonansulfonsyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.025  µg/l 1 1 VITA 

4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010  µg/l 1 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010  µg/l 1 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.010  µg/l 1 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.050  µg/l 1 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.050  µg/l 1 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.025  µg/l 1 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.025  µg/l 1 1 VITA 

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.010  µg/l 1 1 VITA 

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.010  µg/l 1 1 VITA 

HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 
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Er beteckning R 1703 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-10-03 

 
Labnummer O10929851 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

PFBA perfluorbutansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra <0.0100  µg/l 1 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.080 0.024 µg/l 1 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.231 0.0692 µg/l 1 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFAS, summa 11* 0.31  µg/l 1 1 VITA 

       

PFUnDA perfluorundekansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.025  µg/l 1 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.025  µg/l 1 1 VITA 

PFPeS perfluorpentansulfonsyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFNS perfluornonansulfonsyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.025  µg/l 1 1 VITA 

4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010  µg/l 1 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010  µg/l 1 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.010  µg/l 1 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.050  µg/l 1 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.050  µg/l 1 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.025  µg/l 1 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.025  µg/l 1 1 VITA 

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.010  µg/l 1 1 VITA 

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.010  µg/l 1 1 VITA 

HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 
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Er beteckning R 1704 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-10-03 

 
Labnummer O10929852 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

PFBA perfluorbutansyra 0.0125 0.005 µg/l 2 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra 0.0268 0.01 µg/l 2 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra 0.00536 0.002 µg/l 2 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra 0.00239 0.0010 µg/l 2 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra 0.00197 0.0008 µg/l 2 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra 0.00033 0.0001 µg/l 2 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.0126 0.005 µg/l 2 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFAS, summa 11* 0.062  µg/l 2 1 VITA 

       

PFUnDA perfluorundekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFPeS perfluorpentansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFNS perfluornonansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.0010  µg/l 2 1 VITA 
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Er beteckning R 1706 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-10-03 

 
Labnummer O10929853 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

PFBA perfluorbutansyra <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra 0.00038 0.0002 µg/l 2 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra 0.00063 0.0002 µg/l 2 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra 0.00151 0.0006 µg/l 2 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra 0.00039 0.0002 µg/l 2 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.00163 0.0006 µg/l 2 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.00190 0.0008 µg/l 2 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFAS, summa 11* 0.0064  µg/l 2 1 VITA 

       

PFUnDA perfluorundekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFPeS perfluorpentansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFNS perfluornonansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.0010  µg/l 2 1 VITA 
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Er beteckning R 1707 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-10-03 

 
Labnummer O10929854 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

PFBA perfluorbutansyra <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra 0.00039 0.0002 µg/l 2 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra 0.00074 0.0003 µg/l 2 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra 0.00049 0.0002 µg/l 2 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.00067 0.0003 µg/l 2 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.00177 0.0007 µg/l 2 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.00037 0.0001 µg/l 2 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFAS, summa 11* 0.0044  µg/l 2 1 VITA 

       

PFUnDA perfluorundekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFPeS perfluorpentansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFNS perfluornonansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.0010  µg/l 2 1 VITA 
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Er beteckning R 1708 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-10-03 

 
Labnummer O10929855 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

PFBA perfluorbutansyra <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFAS, summa 11* ej det  µg/l 2 1 VITA 

       

PFUnDA perfluorundekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra 0.00048 0.0002 µg/l 2 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFPeS perfluorpentansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFNS perfluornonansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.0010  µg/l 2 1 VITA 
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Er beteckning R 1710 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-10-03 

 
Labnummer O10929856 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

PFBA perfluorbutansyra <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra 0.00158 0.0006 µg/l 2 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra 0.00123 0.0005 µg/l 2 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra 0.00037 0.0001 µg/l 2 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.00092 0.0004 µg/l 2 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.00105 0.0004 µg/l 2 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFAS, summa 11* 0.0052  µg/l 2 1 VITA 

       

PFUnDA perfluorundekansyra 0.00046 0.0002 µg/l 2 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra 0.00035 0.0001 µg/l 2 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFPeS perfluorpentansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFNS perfluornonansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.0010  µg/l 2 1 VITA 
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Er beteckning R 1711 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-10-03 

 
Labnummer O10929857 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

PFBA perfluorbutansyra <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFAS, summa 11* ej det  µg/l 2 1 VITA 

       

PFUnDA perfluorundekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra 0.00044 0.0002 µg/l 2 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFPeS perfluorpentansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFNS perfluornonansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.0010  µg/l 2 1 VITA 
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Er beteckning R 1713 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-10-03 

 
Labnummer O10929858 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

PFBA perfluorbutansyra <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra 0.00161 0.0006 µg/l 2 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra 0.00068 0.0003 µg/l 2 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.00036 0.0001 µg/l 2 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.00061 0.0002 µg/l 2 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFAS, summa 11* 0.0033  µg/l 2 1 VITA 

       

PFUnDA perfluorundekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra 0.00113 0.0004 µg/l 2 1 VITA 

PFPeS perfluorpentansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFNS perfluornonansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.0010  µg/l 2 1 VITA 
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Er beteckning R 1716 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-10-03 

 
Labnummer O10929859 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

PFBA perfluorbutansyra <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra 0.00034 0.0001 µg/l 2 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.00044 0.0002 µg/l 2 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFAS, summa 11* 0.00078  µg/l 2 1 VITA 

       

PFUnDA perfluorundekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFPeS perfluorpentansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFNS perfluornonansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.0010  µg/l 2 1 VITA 
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Er beteckning R 1717 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-10-03 

 
Labnummer O10929860 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

PFBA perfluorbutansyra <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.0132 0.005 µg/l 2 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.0144 0.006 µg/l 2 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFAS, summa 11* 0.028  µg/l 2 1 VITA 

       

PFUnDA perfluorundekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFPeS perfluorpentansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFNS perfluornonansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra 0.0023 0.0009 µg/l 2 1 VITA 
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Er beteckning R 1718 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-10-03 

 
Labnummer O10929861 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

PFBA perfluorbutansyra <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra 0.00052 0.0002 µg/l 2 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra 0.00070 0.0003 µg/l 2 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFAS, summa 11* 0.0012  µg/l 2 1 VITA 

       

PFUnDA perfluorundekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFPeS perfluorpentansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFNS perfluornonansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.0010  µg/l 2 1 VITA 
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Er beteckning R 1719 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-10-03 

 
Labnummer O10929862 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

PFBA perfluorbutansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra 0.054 0.022 µg/l 1 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra 0.012 0.004 µg/l 1 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra <0.0100  µg/l 1 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.120 0.036 µg/l 1 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra <0.0100  µg/l 1 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFAS, summa 11* 0.19  µg/l 1 1 VITA 

       

PFUnDA perfluorundekansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.025  µg/l 1 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.025  µg/l 1 1 VITA 

PFPeS perfluorpentansulfonsyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFNS perfluornonansulfonsyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.025  µg/l 1 1 VITA 

4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010  µg/l 1 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010  µg/l 1 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.010  µg/l 1 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.050  µg/l 1 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.050  µg/l 1 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.025  µg/l 1 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.025  µg/l 1 1 VITA 

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.010  µg/l 1 1 VITA 

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.010  µg/l 1 1 VITA 

HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 
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Er beteckning NIRAS GV 2 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-10-03 

 
Labnummer O10929863 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

PFBA perfluorbutansyra <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra 0.00128 0.0005 µg/l 2 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra 0.00108 0.0004 µg/l 2 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra 0.00033 0.0001 µg/l 2 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.0414 0.02 µg/l 2 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.0369 0.01 µg/l 2 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFAS, summa 11* 0.081  µg/l 2 1 VITA 

       

PFUnDA perfluorundekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFPeS perfluorpentansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra 0.00064 0.0002 µg/l 2 1 VITA 

PFNS perfluornonansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.00030  µg/l 2 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0020  µg/l 2 1 VITA 

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.0010  µg/l 2 1 VITA 

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra 0.0024 0.0010 µg/l 2 1 VITA 
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Er beteckning SWE 1441 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-10-03 

 
Labnummer O10929864 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

PFBA perfluorbutansyra 0.012 0.005 µg/l 1 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra 0.082 0.033 µg/l 1 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra 0.064 0.019 µg/l 1 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra 0.026 0.008 µg/l 1 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra <0.0100  µg/l 1 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.022 0.007 µg/l 1 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra <0.0100  µg/l 1 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFAS, summa 11* 0.21  µg/l 1 1 VITA 

       

PFUnDA perfluorundekansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.025  µg/l 1 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.025  µg/l 1 1 VITA 

PFPeS perfluorpentansulfonsyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFNS perfluornonansulfonsyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.025  µg/l 1 1 VITA 

4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010  µg/l 1 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010  µg/l 1 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.010  µg/l 1 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.050  µg/l 1 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.050  µg/l 1 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.025  µg/l 1 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.025  µg/l 1 1 VITA 

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.010  µg/l 1 1 VITA 

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.010  µg/l 1 1 VITA 

HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.010  µg/l 1 1 VITA 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 

 Metod 

1 OV-34A. 
Bestämning av perfluorerade ämnen. 
PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras.   
Mätning utförs med LC-MS-MS. 
Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet innehåller partiklar, filtreras det innan det injiceras i 
instrumentet. 
 
Rev 2015-07-17 
 

2 OV-34AQ. 
Bestämning av perfluorerade ämnen med låg rapporteringsgräns. 
PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras.   
Mätning utförs med LC-MS-MS. 
Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet innehåller partiklar, filtreras det innan det injiceras i 
instrumentet. 
PFAS, summa 11 består av PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFBS, PFHxS, PFOS och 6:2 FTS.  
Resultat som är ”mindre än” (<) ingår inte i summeringen. 
 
Rev 2017-01-23 
 
 

 
 

 Godkännare 

ULKA Ulrika Karlsson 
 

VITA Viktoria Takacs 
 

 
 

 Utf
1
 

1  
För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 

                                                           
1
 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Ankomstdatum 2017-10-04 Ramböll Sverige AB 
Utfärdad 2017-10-18 Teresia Kling 
    
  Box 5343 
  402 27 Göteborg 
  Sweden 
 
Projekt Karlsborg  
Bestnr 1320027196-001  
 
 

Analys av vatten    
 

Er beteckning R1709 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-10-02 

 
Labnummer O10929872 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

PFBA perfluorbutansyra <0.0020  µg/l 1 1 VITA 

PFPeA perfluorpentansyra 0.0399 0.02 µg/l 1 1 VITA 

PFHxA perfluorhexansyra <0.00030  µg/l 1 1 VITA 

PFHpA perfluorheptansyra <0.00030  µg/l 1 1 VITA 

PFOA perfluoroktansyra <0.00030  µg/l 1 1 VITA 

PFNA perfluornonansyra <0.00030  µg/l 1 1 VITA 

PFDA perfluordekansyra <0.00030  µg/l 1 1 VITA 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.00030  µg/l 1 1 VITA 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra <0.00030  µg/l 1 1 VITA 

PFOS perfluoroktansulfonsyra <0.00030  µg/l 1 1 VITA 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 1 1 VITA 

PFAS, summa 11* 0.0399  µg/l 1 1 VITA 

       

PFUnDA perfluorundekansyra <0.00030  µg/l 1 1 VITA 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.00030  µg/l 1 1 VITA 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.00030  µg/l 1 1 VITA 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.00030  µg/l 1 1 VITA 

PFPeS perfluorpentansulfonsyra <0.00030  µg/l 1 1 VITA 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.00030  µg/l 1 1 VITA 

PFNS perfluornonansulfonsyra <0.00030  µg/l 1 1 VITA 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.00030  µg/l 1 1 VITA 

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.00030  µg/l 1 1 VITA 

4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 1 1 VITA 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030  µg/l 1 1 VITA 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.00030  µg/l 1 1 VITA 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.0020  µg/l 1 1 VITA 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.0020  µg/l 1 1 VITA 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0020  µg/l 1 1 VITA 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0020  µg/l 1 1 VITA 

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.0010  µg/l 1 1 VITA 

MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0010  µg/l 1 1 VITA 

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0010  µg/l 1 1 VITA 

HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.0010  µg/l 1 1 VITA 

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.0010  µg/l 1 1 VITA 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 

 Metod 

1 OV-34AQ. 
Bestämning av perfluorerade ämnen med låg rapporteringsgräns. 
PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras.   
Mätning utförs med LC-MS-MS. 
Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet innehåller partiklar, filtreras det innan det injiceras i 
instrumentet. 
PFAS, summa 11 består av PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFBS, PFHxS, PFOS och 6:2 FTS.  
Resultat som är ”mindre än” (<) ingår inte i summeringen. 
 
Rev 2017-01-23 
 
 

 
 

 Godkännare 

VITA Viktoria Takacs 
 

 
 

 Utf
1
 

1  
För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1
 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Ankomstdatum 2017-10-05 Ramböll Sverige AB 
Utfärdad 2017-10-19 Teresia Kling 
    
  Box 5343 
  402 27 Göteborg 
  Sweden 
 
Projekt Karlsborg  
Bestnr 1320027196-001  
 
 

Analys av vatten    
 

Er beteckning SWE1421 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-10-04 

 
Labnummer O10931493 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

PFBA perfluorbutansyra <0.010  µg/l 1 1 AKR 

PFPeA perfluorpentansyra <0.010  µg/l 1 1 AKR 

PFHxA perfluorhexansyra <0.010  µg/l 1 1 AKR 

PFHpA perfluorheptansyra <0.010  µg/l 1 1 AKR 

PFOA perfluoroktansyra <0.0100  µg/l 1 1 AKR 

PFNA perfluornonansyra <0.010  µg/l 1 1 AKR 

PFDA perfluordekansyra <0.010  µg/l 1 1 AKR 

PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.024 0.007 µg/l 1 1 AKR 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.601 0.180 µg/l 1 1 AKR 

PFOS perfluoroktansulfonsyra <0.0100  µg/l 1 1 AKR 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010  µg/l 1 1 AKR 

PFAS, summa 11* 0.63  µg/l 1 1 AKR 

       

PFUnDA perfluorundekansyra <0.010  µg/l 1 1 AKR 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.010  µg/l 1 1 AKR 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.025  µg/l 1 1 AKR 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.025  µg/l 1 1 AKR 

PFPeS perfluorpentansulfonsyra 0.023 0.007 µg/l 1 1 AKR 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.010  µg/l 1 1 AKR 

PFNS perfluornonansulfonsyra <0.010  µg/l 1 1 AKR 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.010  µg/l 1 1 AKR 

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.025  µg/l 1 1 AKR 

4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010  µg/l 1 1 AKR 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010  µg/l 1 1 AKR 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.010  µg/l 1 1 AKR 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.050  µg/l 1 1 AKR 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.050  µg/l 1 1 AKR 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.025  µg/l 1 1 AKR 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.025  µg/l 1 1 AKR 

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.010  µg/l 1 1 AKR 

MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.010  µg/l 1 1 AKR 

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.010  µg/l 1 1 AKR 

HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.010  µg/l 1 1 AKR 

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.010  µg/l 1 1 AKR 
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Er beteckning R1714 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-10-04 

 
Labnummer O10931494 

Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 

PFBA perfluorbutansyra <0.0080 µg/l 2 1 AKR 

PFPeA perfluorpentansyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

PFHxA perfluorhexansyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

PFHpA perfluorheptansyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

PFOA perfluoroktansyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

PFNA perfluornonansyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

PFDA perfluordekansyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

PFOS perfluoroktansulfonsyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

PFAS, summa 11* ej det µg/l 2 1 AKR 

      

PFUnDA perfluorundekansyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

PFPeS perfluorpentansulfonsyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

PFNS perfluornonansulfonsyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.0080 µg/l 2 1 AKR 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.0080 µg/l 2 1 AKR 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0080 µg/l 2 1 AKR 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0080 µg/l 2 1 AKR 

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.0040 µg/l 2 1 AKR 

MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0040 µg/l 2 1 AKR 

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0040 µg/l 2 1 AKR 

HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.0040 µg/l 2 1 AKR 

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.0040 µg/l 2 1 AKR 
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Er beteckning R1715 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2017-10-04 

 
Labnummer O10931495 

Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 

PFBA perfluorbutansyra <0.0080 µg/l 2 1 AKR 

PFPeA perfluorpentansyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

PFHxA perfluorhexansyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

PFHpA perfluorheptansyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

PFOA perfluoroktansyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

PFNA perfluornonansyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

PFDA perfluordekansyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

PFOS perfluoroktansulfonsyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

PFAS, summa 11* ej det µg/l 2 1 AKR 

      

PFUnDA perfluorundekansyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

PFPeS perfluorpentansulfonsyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

PFNS perfluornonansulfonsyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.00120 µg/l 2 1 AKR 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.0080 µg/l 2 1 AKR 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.0080 µg/l 2 1 AKR 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0080 µg/l 2 1 AKR 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0080 µg/l 2 1 AKR 

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.0040 µg/l 2 1 AKR 

MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0040 µg/l 2 1 AKR 

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0040 µg/l 2 1 AKR 

HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.0040 µg/l 2 1 AKR 

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.0040 µg/l 2 1 AKR 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 

 Metod 

1 OV-34A. 
Bestämning av perfluorerade ämnen. 
PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras.   
Mätning utförs med LC-MS-MS. 
Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet innehåller partiklar, filtreras det innan det injiceras i 
instrumentet. 
 
Rev 2015-07-17 
 

2 OV-34AQ. 
Bestämning av perfluorerade ämnen med låg rapporteringsgräns. 
PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras.   
Mätning utförs med LC-MS-MS. 
Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet innehåller partiklar, filtreras det innan det injiceras i 
instrumentet. 
PFAS, summa 11 består av PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFBS, PFHxS, PFOS och 6:2 FTS.  
Resultat som är ”mindre än” (<) ingår inte i summeringen. 
 
Rev 2017-01-23 
 
 

 
 

 Godkännare 

AKR Anna-Karin Revell 
 

 
 

 Utf
1
 

1  
För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  

                                                           
1
 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Ankomstdatum 2017-12-21 Ramböll Sverige AB
Utfärdad 2018-01-09 Teresia Kling

Box 5343
402 27 Göteborg
Sweden

Projekt Karlsborg
Bestnr 1320027196-001

Analys av vatten

Er beteckning RA1701

Provtagare Teresia Kling

Labnummer O10962400
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
PFBA perfluorbutansyra <0.0080 µg/l 1 1 AKR
PFPeA perfluorpentansyra 0.0176 0.007 µg/l 1 1 AKR
PFHxA perfluorhexansyra 0.00448 0.002 µg/l 1 1 AKR
PFHpA perfluorheptansyra 0.00742 0.003 µg/l 1 1 AKR
PFOA perfluoroktansyra 0.00425 0.002 µg/l 1 1 AKR
PFNA perfluornonansyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFDA perfluordekansyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.0144 0.006 µg/l 1 1 AKR
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.0732 0.03 µg/l 1 1 AKR
PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.0645 0.02 µg/l 1 1 AKR
6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFAS, summa 11* 0.19 µg/l 1 1 AKR

PFUnDA perfluorundekansyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFDoDA perfluordodekansyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFTrDA perfluortridekansyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFTeDA perfluortetradekansyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFPeS perfluorpentansulfonsyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFHpS perfluorheptansulfonsyra 0.00121 0.0005 µg/l 1 1 AKR
PFNS perfluornonansulfonsyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFDS perfluordekansulfonsyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120 µg/l 1 1 AKR
8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120 µg/l 1 1 AKR
FOSA perfluoroktansulfonamid <0.00120 µg/l 1 1 AKR
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.0080 µg/l 1 1 AKR
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.0080 µg/l 1 1 AKR
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0080 µg/l 1 1 AKR
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0080 µg/l 1 1 AKR
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.0040 µg/l 1 1 AKR
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0040 µg/l 1 1 AKR
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0040 µg/l 1 1 AKR
HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.0040 µg/l 1 1 AKR
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.0040 µg/l 1 1 AKR
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Er beteckning RA1702

Provtagare Teresia Kling

Labnummer O10962401
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
PFBA perfluorbutansyra <0.0080 µg/l 1 1 AKR
PFPeA perfluorpentansyra 0.0218 0.009 µg/l 1 1 AKR
PFHxA perfluorhexansyra 0.00414 0.002 µg/l 1 1 AKR
PFHpA perfluorheptansyra 0.00165 0.0007 µg/l 1 1 AKR
PFOA perfluoroktansyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFNA perfluornonansyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFDA perfluordekansyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.00209 0.0008 µg/l 1 1 AKR
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.0359 0.01 µg/l 1 1 AKR
PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.00754 0.003 µg/l 1 1 AKR
6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFAS, summa 11* 0.073 µg/l 1 1 AKR

PFUnDA perfluorundekansyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFDoDA perfluordodekansyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFTrDA perfluortridekansyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFTeDA perfluortetradekansyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFPeS perfluorpentansulfonsyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFNS perfluornonansulfonsyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFDS perfluordekansulfonsyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120 µg/l 1 1 AKR
8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120 µg/l 1 1 AKR
FOSA perfluoroktansulfonamid <0.00120 µg/l 1 1 AKR
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.0080 µg/l 1 1 AKR
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.0080 µg/l 1 1 AKR
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0080 µg/l 1 1 AKR
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0080 µg/l 1 1 AKR
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.0040 µg/l 1 1 AKR
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0040 µg/l 1 1 AKR
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0040 µg/l 1 1 AKR
HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.0040 µg/l 1 1 AKR
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.0040 µg/l 1 1 AKR
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Er beteckning RA1703

Provtagare Teresia Kling

Labnummer O10962402
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
PFBA perfluorbutansyra <0.0080 µg/l 1 1 AKR
PFPeA perfluorpentansyra 0.00412 0.002 µg/l 1 1 AKR
PFHxA perfluorhexansyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFHpA perfluorheptansyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFOA perfluoroktansyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFNA perfluornonansyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFDA perfluordekansyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.00204 0.0008 µg/l 1 1 AKR
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.0376 0.02 µg/l 1 1 AKR
PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.0685 0.03 µg/l 1 1 AKR
6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFAS, summa 11* 0.11 µg/l 1 1 AKR

PFUnDA perfluorundekansyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFDoDA perfluordodekansyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFTrDA perfluortridekansyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFTeDA perfluortetradekansyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFPeS perfluorpentansulfonsyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFNS perfluornonansulfonsyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFDS perfluordekansulfonsyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120 µg/l 1 1 AKR
8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120 µg/l 1 1 AKR
FOSA perfluoroktansulfonamid <0.00120 µg/l 1 1 AKR
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.0080 µg/l 1 1 AKR
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.0080 µg/l 1 1 AKR
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0080 µg/l 1 1 AKR
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0080 µg/l 1 1 AKR
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.0040 µg/l 1 1 AKR
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0040 µg/l 1 1 AKR
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0040 µg/l 1 1 AKR
HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.0040 µg/l 1 1 AKR
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.0040 µg/l 1 1 AKR
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Er beteckning RA1704

Provtagare Teresia Kling

Labnummer O10962403
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
PFBA perfluorbutansyra <0.0020 µg/l 1 1 AKR
PFPeA perfluorpentansyra 0.00068 0.0003 µg/l 1 1 AKR
PFHxA perfluorhexansyra <0.00030 µg/l 1 1 AKR
PFHpA perfluorheptansyra 0.00265 0.001 µg/l 1 1 AKR
PFOA perfluoroktansyra <0.00030 µg/l 1 1 AKR
PFNA perfluornonansyra 0.00152 0.0006 µg/l 1 1 AKR
PFDA perfluordekansyra <0.00030 µg/l 1 1 AKR
PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.00030 µg/l 1 1 AKR
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.00069 0.0003 µg/l 1 1 AKR
PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.00401 0.002 µg/l 1 1 AKR
6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030 µg/l 1 1 AKR
PFAS, summa 11* 0.010 µg/l 1 1 AKR

PFUnDA perfluorundekansyra <0.00030 µg/l 1 1 AKR
PFDoDA perfluordodekansyra <0.00030 µg/l 1 1 AKR
PFTrDA perfluortridekansyra <0.00030 µg/l 1 1 AKR
PFTeDA perfluortetradekansyra <0.00030 µg/l 1 1 AKR
PFPeS perfluorpentansulfonsyra <0.00030 µg/l 1 1 AKR
PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.00030 µg/l 1 1 AKR
PFNS perfluornonansulfonsyra <0.00030 µg/l 1 1 AKR
PFDS perfluordekansulfonsyra <0.00030 µg/l 1 1 AKR
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.00030 µg/l 1 1 AKR
4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030 µg/l 1 1 AKR
8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030 µg/l 1 1 AKR
FOSA perfluoroktansulfonamid <0.00030 µg/l 1 1 AKR
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.0020 µg/l 1 1 AKR
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.0020 µg/l 1 1 AKR
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0020 µg/l 1 1 AKR
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0020 µg/l 1 1 AKR
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.0010 µg/l 1 1 AKR
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0010 µg/l 1 1 AKR
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0010 µg/l 1 1 AKR
HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.0010 µg/l 1 1 AKR
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.0010 µg/l 1 1 AKR

   Anna-Karin Revell
2018.01.09 15:56:37
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Er beteckning RA1717

Provtagare Teresia Kling

Labnummer O10962404
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
PFBA perfluorbutansyra <0.0080 µg/l 1 1 AKR
PFPeA perfluorpentansyra 0.00274 0.001 µg/l 1 1 AKR
PFHxA perfluorhexansyra 0.00472 0.002 µg/l 1 1 AKR
PFHpA perfluorheptansyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFOA perfluoroktansyra 0.00183 0.0007 µg/l 1 1 AKR
PFNA perfluornonansyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFDA perfluordekansyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.00226 0.0009 µg/l 1 1 AKR
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.0325 0.01 µg/l 1 1 AKR
PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.0326 0.01 µg/l 1 1 AKR
6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFAS, summa 11* 0.077 µg/l 1 1 AKR

PFUnDA perfluorundekansyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFDoDA perfluordodekansyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFTrDA perfluortridekansyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFTeDA perfluortetradekansyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFPeS perfluorpentansulfonsyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFNS perfluornonansulfonsyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFDS perfluordekansulfonsyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.00120 µg/l 1 1 AKR
4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120 µg/l 1 1 AKR
8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120 µg/l 1 1 AKR
FOSA perfluoroktansulfonamid <0.00120 µg/l 1 1 AKR
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.0080 µg/l 1 1 AKR
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.0080 µg/l 1 1 AKR
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0080 µg/l 1 1 AKR
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0080 µg/l 1 1 AKR
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.0040 µg/l 1 1 AKR
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0040 µg/l 1 1 AKR
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0040 µg/l 1 1 AKR
HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.0040 µg/l 1 1 AKR
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.0040 µg/l 1 1 AKR
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

Metod
1 OV-34AQ.

Bestämning av perfluorerade ämnen med låg rapporteringsgräns.
PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras.
Mätning utförs med LC-MS-MS.
Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet innehåller partiklar, filtreras det innan det injiceras i
instrumentet.
PFAS, summa 11 består av PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFBS, PFHxS, PFOS och 6:2 FTS.
Resultat som är ”mindre än” (<) ingår inte i summeringen.

Rev 2017-01-23

Godkännare
AKR Anna-Karin Revell

Utf1

1
För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma
MLA som SWEDAC är signatär till.
Laboratorierna finns lokaliserade i;
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.

Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information.

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

   Anna-Karin Revell
2018.01.09 15:56:37
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anna-karin.revell@alsglobal.com



Rapport
Sida 1 (3)

T1737553

F9RSV6ZWRT

__________________________________________________________________
ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.ta@alsglobal.com
Tel: + 46 8 52 77 5200
Fax: + 46 8 768 3423

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av

Ankomstdatum 2017-12-21 Ramböll Sverige AB
Utfärdad 2018-01-09 Teresia Kling

Box 5343
402 27 Göteborg
Sweden

Projekt Karlsborg
Bestnr 1320027196-001

Analys av vatten

Er beteckning Sweco 1421

Provtagare Teresia Kling

Labnummer O10962414
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
PFBA perfluorbutansyra <0.010 µg/l 1 1 MB
PFPeA perfluorpentansyra <0.010 µg/l 1 1 MB
PFHxA perfluorhexansyra <0.010 µg/l 1 1 MB
PFHpA perfluorheptansyra <0.010 µg/l 1 1 MB
PFOA perfluoroktansyra <0.0100 µg/l 1 1 MB
PFNA perfluornonansyra <0.010 µg/l 1 1 MB
PFDA perfluordekansyra <0.010 µg/l 1 1 MB
PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.026 0.008 µg/l 1 1 MB
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.467 0.140 µg/l 1 1 MB
PFOS perfluoroktansulfonsyra <0.0100 µg/l 1 1 MB
6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 MB
PFAS, summa 11* 0.49 µg/l 1 1 MB

PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 1 1 MB
PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 1 1 MB
PFTrDA perfluortridekansyra <0.025 µg/l 1 1 MB
PFTeDA perfluortetradekansyra <0.025 µg/l 1 1 MB
PFPeS perfluorpentansulfonsyra 0.020 0.006 µg/l 1 1 MB
PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.010 µg/l 1 1 MB
PFNS perfluornonansulfonsyra <0.010 µg/l 1 1 MB
PFDS perfluordekansulfonsyra <0.010 µg/l 1 1 MB
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.025 µg/l 1 1 MB
4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 MB
8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 MB
FOSA perfluoroktansulfonamid <0.010 µg/l 1 1 MB
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.050 µg/l 1 1 MB
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.050 µg/l 1 1 MB
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.025 µg/l 1 1 MB
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.025 µg/l 1 1 MB
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.010 µg/l 1 1 MB
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.010 µg/l 1 1 MB
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.010 µg/l 1 1 MB
HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.010 µg/l 1 1 MB
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.010 µg/l 1 1 MB
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Er beteckning Niras GV2

Provtagare Teresia Kling

Labnummer O10962415
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
PFBA perfluorbutansyra <0.0080 µg/l 2 1 MB
PFPeA perfluorpentansyra 0.00173 0.0007 µg/l 2 1 MB
PFHxA perfluorhexansyra 0.00392 0.002 µg/l 2 1 MB
PFHpA perfluorheptansyra <0.00120 µg/l 2 1 MB
PFOA perfluoroktansyra <0.00120 µg/l 2 1 MB
PFNA perfluornonansyra <0.00120 µg/l 2 1 MB
PFDA perfluordekansyra <0.00120 µg/l 2 1 MB
PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.00146 0.0006 µg/l 2 1 MB
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.0418 0.02 µg/l 2 1 MB
PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.0388 0.02 µg/l 2 1 MB
6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120 µg/l 2 1 MB
PFAS, summa 11* 0.088 µg/l 2 1 MB

PFUnDA perfluorundekansyra <0.00120 µg/l 2 1 MB
PFDoDA perfluordodekansyra <0.00120 µg/l 2 1 MB
PFTrDA perfluortridekansyra <0.00120 µg/l 2 1 MB
PFTeDA perfluortetradekansyra <0.00120 µg/l 2 1 MB
PFPeS perfluorpentansulfonsyra <0.00120 µg/l 2 1 MB
PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.00120 µg/l 2 1 MB
PFNS perfluornonansulfonsyra <0.00120 µg/l 2 1 MB
PFDS perfluordekansulfonsyra <0.00120 µg/l 2 1 MB
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.00120 µg/l 2 1 MB
4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120 µg/l 2 1 MB
8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120 µg/l 2 1 MB
FOSA perfluoroktansulfonamid <0.00120 µg/l 2 1 MB
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.0080 µg/l 2 1 MB
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.0080 µg/l 2 1 MB
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0080 µg/l 2 1 MB
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0080 µg/l 2 1 MB
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.0040 µg/l 2 1 MB
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0040 µg/l 2 1 MB
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0040 µg/l 2 1 MB
HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.0040 µg/l 2 1 MB
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.0040 µg/l 2 1 MB
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

Metod
1 OV-34A.

Bestämning av perfluorerade ämnen.
PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras.
Mätning utförs med LC-MS-MS.
Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet innehåller partiklar, filtreras det innan det injiceras i
instrumentet.

Rev 2015-07-17

2 OV-34AQ.
Bestämning av perfluorerade ämnen med låg rapporteringsgräns.
PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras.
Mätning utförs med LC-MS-MS.
Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet innehåller partiklar, filtreras det innan det injiceras i
instrumentet.
PFAS, summa 11 består av PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFBS, PFHxS, PFOS och 6:2 FTS.
Resultat som är ”mindre än” (<) ingår inte i summeringen.

Rev 2017-01-23

Godkännare
MB Maria Bigner

Utf1

1
För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma
MLA som SWEDAC är signatär till.
Laboratorierna finns lokaliserade i;
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.

Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information.

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

   Maria Bigner
2018.01.09 15:57:46
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Ankomstdatum 2017-12-21 Ramböll Sverige AB
Utfärdad 2018-01-09 Teresia Kling

Box 5343
402 27 Göteborg
Sweden

Projekt Karlsborg
Bestnr 1320027196-001

Analys av vatten

Er beteckning R17D01

Provtagare Teresia Kling

Labnummer O10962405
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
PFBA perfluorbutansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFPeA perfluorpentansyra 0.023 0.009 µg/l 1 1 AKR
PFHxA perfluorhexansyra 0.012 0.004 µg/l 1 1 AKR
PFHpA perfluorheptansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFOA perfluoroktansyra <0.0100 µg/l 1 1 AKR
PFNA perfluornonansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFDA perfluordekansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.037 0.011 µg/l 1 1 AKR
PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.0802 0.0241 µg/l 1 1 AKR
6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFAS, summa 11* 0.15 µg/l 1 1 AKR

PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFTrDA perfluortridekansyra <0.025 µg/l 1 1 AKR
PFTeDA perfluortetradekansyra <0.025 µg/l 1 1 AKR
PFPeS perfluorpentansulfonsyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFNS perfluornonansulfonsyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFDS perfluordekansulfonsyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.025 µg/l 1 1 AKR
4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 AKR
8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 AKR
FOSA perfluoroktansulfonamid <0.010 µg/l 1 1 AKR
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.050 µg/l 1 1 AKR
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.050 µg/l 1 1 AKR
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.025 µg/l 1 1 AKR
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.025 µg/l 1 1 AKR
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.010 µg/l 1 1 AKR
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.010 µg/l 1 1 AKR
HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
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Er beteckning R17D02

Provtagare Teresia Kling

Labnummer O10962406
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
PFBA perfluorbutansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFPeA perfluorpentansyra 0.048 0.019 µg/l 1 1 AKR
PFHxA perfluorhexansyra 0.042 0.013 µg/l 1 1 AKR
PFHpA perfluorheptansyra 0.015 0.005 µg/l 1 1 AKR
PFOA perfluoroktansyra 0.0165 0.0050 µg/l 1 1 AKR
PFNA perfluornonansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFDA perfluordekansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.101 0.030 µg/l 1 1 AKR
PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.447 0.134 µg/l 1 1 AKR
6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFAS, summa 11* 0.67 µg/l 1 1 AKR

PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFTrDA perfluortridekansyra <0.025 µg/l 1 1 AKR
PFTeDA perfluortetradekansyra <0.025 µg/l 1 1 AKR
PFPeS perfluorpentansulfonsyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFNS perfluornonansulfonsyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFDS perfluordekansulfonsyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.025 µg/l 1 1 AKR
4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 AKR
8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 AKR
FOSA perfluoroktansulfonamid <0.010 µg/l 1 1 AKR
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.050 µg/l 1 1 AKR
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.050 µg/l 1 1 AKR
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.025 µg/l 1 1 AKR
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.025 µg/l 1 1 AKR
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.010 µg/l 1 1 AKR
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.010 µg/l 1 1 AKR
HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR

   Anna-Karin Revell
2018.01.09 15:56:40

   ALS Scandinavia AB
Client Service
anna-karin.revell@alsglobal.com



Rapport
Sida 3 (11)

T1737552

F9R9PKXRI0

__________________________________________________________________
ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.ta@alsglobal.com
Tel: + 46 8 52 77 5200
Fax: + 46 8 768 3423

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av

Er beteckning R17D03

Provtagare Teresia Kling

Labnummer O10962407
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
PFBA perfluorbutansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFPeA perfluorpentansyra 0.025 0.010 µg/l 1 1 AKR
PFHxA perfluorhexansyra 0.025 0.007 µg/l 1 1 AKR
PFHpA perfluorheptansyra 0.011 0.003 µg/l 1 1 AKR
PFOA perfluoroktansyra <0.0100 µg/l 1 1 AKR
PFNA perfluornonansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFDA perfluordekansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.074 0.022 µg/l 1 1 AKR
PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.112 0.0336 µg/l 1 1 AKR
6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFAS, summa 11* 0.25 µg/l 1 1 AKR

PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFTrDA perfluortridekansyra <0.025 µg/l 1 1 AKR
PFTeDA perfluortetradekansyra <0.025 µg/l 1 1 AKR
PFPeS perfluorpentansulfonsyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFNS perfluornonansulfonsyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFDS perfluordekansulfonsyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.025 µg/l 1 1 AKR
4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 AKR
8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 AKR
FOSA perfluoroktansulfonamid <0.010 µg/l 1 1 AKR
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.050 µg/l 1 1 AKR
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.050 µg/l 1 1 AKR
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.025 µg/l 1 1 AKR
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.025 µg/l 1 1 AKR
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.010 µg/l 1 1 AKR
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.010 µg/l 1 1 AKR
HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
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Er beteckning R17D04

Provtagare Teresia Kling

Labnummer O10962408
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
PFBA perfluorbutansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFPeA perfluorpentansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFHxA perfluorhexansyra 0.014 0.004 µg/l 1 1 AKR
PFHpA perfluorheptansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFOA perfluoroktansyra 0.0156 0.0047 µg/l 1 1 AKR
PFNA perfluornonansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFDA perfluordekansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.032 0.010 µg/l 1 1 AKR
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.478 0.144 µg/l 1 1 AKR
PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.469 0.141 µg/l 1 1 AKR
6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFAS, summa 11* 1.0 µg/l 1 1 AKR

PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFTrDA perfluortridekansyra <0.025 µg/l 1 1 AKR
PFTeDA perfluortetradekansyra <0.025 µg/l 1 1 AKR
PFPeS perfluorpentansulfonsyra 0.033 0.010 µg/l 1 1 AKR
PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFNS perfluornonansulfonsyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFDS perfluordekansulfonsyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.025 µg/l 1 1 AKR
4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 AKR
8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 AKR
FOSA perfluoroktansulfonamid <0.010 µg/l 1 1 AKR
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.050 µg/l 1 1 AKR
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.050 µg/l 1 1 AKR
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.025 µg/l 1 1 AKR
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.025 µg/l 1 1 AKR
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.010 µg/l 1 1 AKR
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.010 µg/l 1 1 AKR
HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
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Er beteckning R17D05

Provtagare Teresia Kling

Labnummer O10962409
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
PFBA perfluorbutansyra <0.0020 µg/l 2 1 AKR
PFPeA perfluorpentansyra <0.00030 µg/l 2 1 AKR
PFHxA perfluorhexansyra <0.00030 µg/l 2 1 AKR
PFHpA perfluorheptansyra <0.00030 µg/l 2 1 AKR
PFOA perfluoroktansyra <0.00030 µg/l 2 1 AKR
PFNA perfluornonansyra <0.00030 µg/l 2 1 AKR
PFDA perfluordekansyra <0.00030 µg/l 2 1 AKR
PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.00030 µg/l 2 1 AKR
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.0144 0.006 µg/l 2 1 AKR
PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.00797 0.003 µg/l 2 1 AKR
6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030 µg/l 2 1 AKR
PFAS, summa 11* 0.022 µg/l 2 1 AKR

PFUnDA perfluorundekansyra <0.00030 µg/l 2 1 AKR
PFDoDA perfluordodekansyra <0.00030 µg/l 2 1 AKR
PFTrDA perfluortridekansyra <0.00030 µg/l 2 1 AKR
PFTeDA perfluortetradekansyra <0.00030 µg/l 2 1 AKR
PFPeS perfluorpentansulfonsyra <0.00030 µg/l 2 1 AKR
PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.00030 µg/l 2 1 AKR
PFNS perfluornonansulfonsyra <0.00030 µg/l 2 1 AKR
PFDS perfluordekansulfonsyra <0.00030 µg/l 2 1 AKR
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.00030 µg/l 2 1 AKR
4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030 µg/l 2 1 AKR
8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00030 µg/l 2 1 AKR
FOSA perfluoroktansulfonamid <0.00030 µg/l 2 1 AKR
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.0020 µg/l 2 1 AKR
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.0020 µg/l 2 1 AKR
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0020 µg/l 2 1 AKR
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0020 µg/l 2 1 AKR
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.0010 µg/l 2 1 AKR
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0010 µg/l 2 1 AKR
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0010 µg/l 2 1 AKR
HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.0010 µg/l 2 1 AKR
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.0010 µg/l 2 1 AKR
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Er beteckning R17D06

Provtagare Teresia Kling

Labnummer O10962410
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
PFBA perfluorbutansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFPeA perfluorpentansyra 0.046 0.018 µg/l 1 1 AKR
PFHxA perfluorhexansyra 0.080 0.024 µg/l 1 1 AKR
PFHpA perfluorheptansyra 0.041 0.012 µg/l 1 1 AKR
PFOA perfluoroktansyra 0.0278 0.0083 µg/l 1 1 AKR
PFNA perfluornonansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFDA perfluordekansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.015 0.005 µg/l 1 1 AKR
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.330 0.099 µg/l 1 1 AKR
PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.158 0.0475 µg/l 1 1 AKR
6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFAS, summa 11* 0.70 µg/l 1 1 AKR

PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFTrDA perfluortridekansyra <0.025 µg/l 1 1 AKR
PFTeDA perfluortetradekansyra <0.025 µg/l 1 1 AKR
PFPeS perfluorpentansulfonsyra 0.016 0.005 µg/l 1 1 AKR
PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFNS perfluornonansulfonsyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFDS perfluordekansulfonsyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.025 µg/l 1 1 AKR
4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 AKR
8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 AKR
FOSA perfluoroktansulfonamid <0.010 µg/l 1 1 AKR
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.050 µg/l 1 1 AKR
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.050 µg/l 1 1 AKR
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.025 µg/l 1 1 AKR
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.025 µg/l 1 1 AKR
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.010 µg/l 1 1 AKR
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.010 µg/l 1 1 AKR
HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
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Er beteckning R17D07

Provtagare Teresia Kling

Labnummer O10962411
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
PFBA perfluorbutansyra <0.0080 µg/l 2 1 AKR
PFPeA perfluorpentansyra 0.00455 0.002 µg/l 2 1 AKR
PFHxA perfluorhexansyra 0.00526 0.002 µg/l 2 1 AKR
PFHpA perfluorheptansyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR
PFOA perfluoroktansyra 0.00171 0.0007 µg/l 2 1 AKR
PFNA perfluornonansyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR
PFDA perfluordekansyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR
PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.00207 0.0008 µg/l 2 1 AKR
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.0504 0.02 µg/l 2 1 AKR
PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.0727 0.03 µg/l 2 1 AKR
6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120 µg/l 2 1 AKR
PFAS, summa 11* 0.14 µg/l 2 1 AKR

PFUnDA perfluorundekansyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR
PFDoDA perfluordodekansyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR
PFTrDA perfluortridekansyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR
PFTeDA perfluortetradekansyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR
PFPeS perfluorpentansulfonsyra 0.0159 0.006 µg/l 2 1 AKR
PFHpS perfluorheptansulfonsyra 0.00147 0.0006 µg/l 2 1 AKR
PFNS perfluornonansulfonsyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR
PFDS perfluordekansulfonsyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR
4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120 µg/l 2 1 AKR
8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120 µg/l 2 1 AKR
FOSA perfluoroktansulfonamid <0.00120 µg/l 2 1 AKR
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.0080 µg/l 2 1 AKR
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.0080 µg/l 2 1 AKR
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0080 µg/l 2 1 AKR
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0080 µg/l 2 1 AKR
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.0040 µg/l 2 1 AKR
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0040 µg/l 2 1 AKR
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0040 µg/l 2 1 AKR
HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.0040 µg/l 2 1 AKR
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.0040 µg/l 2 1 AKR
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Er beteckning R17D08

Provtagare Teresia Kling

Labnummer O10962412
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
PFBA perfluorbutansyra 0.031 0.012 µg/l 1 1 AKR
PFPeA perfluorpentansyra 0.028 0.011 µg/l 1 1 AKR
PFHxA perfluorhexansyra 0.030 0.009 µg/l 1 1 AKR
PFHpA perfluorheptansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFOA perfluoroktansyra 0.0222 0.0066 µg/l 1 1 AKR
PFNA perfluornonansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFDA perfluordekansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.108 0.032 µg/l 1 1 AKR
PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.104 0.0311 µg/l 1 1 AKR
6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFAS, summa 11* 0.32 µg/l 1 1 AKR

PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFTrDA perfluortridekansyra <0.025 µg/l 1 1 AKR
PFTeDA perfluortetradekansyra <0.025 µg/l 1 1 AKR
PFPeS perfluorpentansulfonsyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFNS perfluornonansulfonsyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFDS perfluordekansulfonsyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.025 µg/l 1 1 AKR
4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 AKR
8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 AKR
FOSA perfluoroktansulfonamid <0.010 µg/l 1 1 AKR
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.050 µg/l 1 1 AKR
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.050 µg/l 1 1 AKR
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.025 µg/l 1 1 AKR
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.025 µg/l 1 1 AKR
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.010 µg/l 1 1 AKR
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.010 µg/l 1 1 AKR
HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR
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Er beteckning R17D09

Provtagare Teresia Kling

Labnummer O10962413
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
PFBA perfluorbutansyra <0.0080 µg/l 2 1 AKR
PFPeA perfluorpentansyra 0.0104 0.004 µg/l 2 1 AKR
PFHxA perfluorhexansyra 0.0147 0.006 µg/l 2 1 AKR
PFHpA perfluorheptansyra 0.00687 0.003 µg/l 2 1 AKR
PFOA perfluoroktansyra 0.0216 0.009 µg/l 2 1 AKR
PFNA perfluornonansyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR
PFDA perfluordekansyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR
PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.00522 0.002 µg/l 2 1 AKR
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.0424 0.02 µg/l 2 1 AKR
PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.0330 0.01 µg/l 2 1 AKR
6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120 µg/l 2 1 AKR
PFAS, summa 11* 0.13 µg/l 2 1 MB

PFUnDA perfluorundekansyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR
PFDoDA perfluordodekansyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR
PFTrDA perfluortridekansyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR
PFTeDA perfluortetradekansyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR
PFPeS perfluorpentansulfonsyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR
PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR
PFNS perfluornonansulfonsyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR
PFDS perfluordekansulfonsyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.00120 µg/l 2 1 AKR
4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120 µg/l 2 1 AKR
8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120 µg/l 2 1 AKR
FOSA perfluoroktansulfonamid <0.00120 µg/l 2 1 AKR
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.0080 µg/l 2 1 AKR
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.0080 µg/l 2 1 AKR
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0080 µg/l 2 1 AKR
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0080 µg/l 2 1 AKR
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.0040 µg/l 2 1 AKR
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0040 µg/l 2 1 AKR
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0040 µg/l 2 1 AKR
HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.0040 µg/l 2 1 AKR
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.0040 µg/l 2 1 AKR
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

Metod
1 OV-34A.

Bestämning av perfluorerade ämnen.
PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras.
Mätning utförs med LC-MS-MS.
Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet innehåller partiklar, filtreras det innan det injiceras i
instrumentet.

Rev 2015-07-17

2 OV-34AQ.
Bestämning av perfluorerade ämnen med låg rapporteringsgräns.
PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras.
Mätning utförs med LC-MS-MS.
Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet innehåller partiklar, filtreras det innan det injiceras i
instrumentet.
PFAS, summa 11 består av PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFBS, PFHxS, PFOS och 6:2 FTS.
Resultat som är ”mindre än” (<) ingår inte i summeringen.

Rev 2017-01-23

Godkännare
AKR Anna-Karin Revell

MB Maria Bigner

Utf1

1
För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma
MLA som SWEDAC är signatär till.
Laboratorierna finns lokaliserade i;
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.

Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information.

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).
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Ankomstdatum 2018-02-22 Ramböll Sverige AB 
Utfärdad 2018-03-06 Teresia Kling 
    
  Box 5343 
  402 27 Göteborg 
  Sweden 
 
Projekt Karlsborg  
Bestnr 1320027196-001  
 
 

Analys av vatten    
 

Er beteckning R17D01 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2018-02-20 

 
Labnummer O10979549 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

PFBA perfluorbutansyra <0.0080  µg/l 1 1 AKR 

PFPeA perfluorpentansyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFHxA perfluorhexansyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFHpA perfluorheptansyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFOA perfluoroktansyra 0.00522 0.002 µg/l 1 1 AKR 

PFNA perfluornonansyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFDA perfluordekansyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.0238 0.010 µg/l 1 1 AKR 

PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.0553 0.02 µg/l 1 1 AKR 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFAS, summa 11* 0.084  µg/l 1 1 AKR 

       

PFUnDA perfluorundekansyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFPeS perfluorpentansulfonsyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFNS perfluornonansulfonsyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.0080  µg/l 1 1 AKR 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.0080  µg/l 1 1 AKR 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0080  µg/l 1 1 AKR 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0080  µg/l 1 1 AKR 

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.0040  µg/l 1 1 AKR 

MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0040  µg/l 1 1 AKR 

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0040  µg/l 1 1 AKR 

HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.0040  µg/l 1 1 AKR 

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.0040  µg/l 1 1 AKR 
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Er beteckning R17D02 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2018-02-20 

 
Labnummer O10979550 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

PFBA perfluorbutansyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFPeA perfluorpentansyra 0.026 0.010 µg/l 2 1 AKR 

PFHxA perfluorhexansyra 0.014 0.004 µg/l 2 1 AKR 

PFHpA perfluorheptansyra 0.010 0.003 µg/l 2 1 AKR 

PFOA perfluoroktansyra 0.0121 0.0036 µg/l 2 1 AKR 

PFNA perfluornonansyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFDA perfluordekansyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.085 0.026 µg/l 2 1 AKR 

PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.0223 0.0067 µg/l 2 1 AKR 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFAS, summa 11* 0.17  µg/l 2 1 AKR 

       

PFUnDA perfluorundekansyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.025  µg/l 2 1 AKR 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.025  µg/l 2 1 AKR 

PFPeS perfluorpentansulfonsyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFNS perfluornonansulfonsyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.025  µg/l 2 1 AKR 

4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010  µg/l 2 1 AKR 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010  µg/l 2 1 AKR 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.010  µg/l 2 1 AKR 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.050  µg/l 2 1 AKR 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.050  µg/l 2 1 AKR 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.025  µg/l 2 1 AKR 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.025  µg/l 2 1 AKR 

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.010  µg/l 2 1 AKR 

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.010  µg/l 2 1 AKR 

HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 
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Er beteckning R17D03 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2018-02-20 

 
Labnummer O10979551 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

PFBA perfluorbutansyra <0.0080  µg/l 1 1 AKR 

PFPeA perfluorpentansyra 0.0315 0.01 µg/l 1 1 AKR 

PFHxA perfluorhexansyra 0.0546 0.02 µg/l 1 1 AKR 

PFHpA perfluorheptansyra 0.0244 0.010 µg/l 1 1 AKR 

PFOA perfluoroktansyra 0.0172 0.007 µg/l 1 1 AKR 

PFNA perfluornonansyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFDA perfluordekansyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.00659 0.003 µg/l 1 1 AKR 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.0532 0.02 µg/l 1 1 AKR 

PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.117 0.05 µg/l 1 1 AKR 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFAS, summa 11* 0.30  µg/l 1 1 AKR 

       

PFUnDA perfluorundekansyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFPeS perfluorpentansulfonsyra 0.00338 0.001 µg/l 1 1 AKR 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra 0.00145 0.0006 µg/l 1 1 AKR 

PFNS perfluornonansulfonsyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.0080  µg/l 1 1 AKR 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.0080  µg/l 1 1 AKR 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0080  µg/l 1 1 AKR 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0080  µg/l 1 1 AKR 

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.0040  µg/l 1 1 AKR 

MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0040  µg/l 1 1 AKR 

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0040  µg/l 1 1 AKR 

HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.0040  µg/l 1 1 AKR 

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.0040  µg/l 1 1 AKR 
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Er beteckning R17D04 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2018-02-20 

 
Labnummer O10979552 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

PFBA perfluorbutansyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFPeA perfluorpentansyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFHxA perfluorhexansyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFHpA perfluorheptansyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFOA perfluoroktansyra <0.0100  µg/l 2 1 AKR 

PFNA perfluornonansyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFDA perfluordekansyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.020 0.006 µg/l 2 1 AKR 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.463 0.139 µg/l 2 1 AKR 

PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.241 0.0722 µg/l 2 1 AKR 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFAS, summa 11* 0.72  µg/l 2 1 AKR 

       

PFUnDA perfluorundekansyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.025  µg/l 2 1 AKR 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.025  µg/l 2 1 AKR 

PFPeS perfluorpentansulfonsyra 0.021 0.006 µg/l 2 1 AKR 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFNS perfluornonansulfonsyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.025  µg/l 2 1 AKR 

4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010  µg/l 2 1 AKR 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010  µg/l 2 1 AKR 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.010  µg/l 2 1 AKR 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.050  µg/l 2 1 AKR 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.050  µg/l 2 1 AKR 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.025  µg/l 2 1 AKR 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.025  µg/l 2 1 AKR 

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.010  µg/l 2 1 AKR 

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.010  µg/l 2 1 AKR 

HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 
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Er beteckning R17D05 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2018-02-20 

 
Labnummer O10979553 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

PFBA perfluorbutansyra <0.0080  µg/l 1 1 AKR 

PFPeA perfluorpentansyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFHxA perfluorhexansyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFHpA perfluorheptansyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFOA perfluoroktansyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFNA perfluornonansyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFDA perfluordekansyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.00622 0.002 µg/l 1 1 AKR 

PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.00486 0.002 µg/l 1 1 AKR 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFAS, summa 11* 0.011  µg/l 1 1 AKR 

       

PFUnDA perfluorundekansyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFPeS perfluorpentansulfonsyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFNS perfluornonansulfonsyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.00120  µg/l 1 1 AKR 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.0080  µg/l 1 1 AKR 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.0080  µg/l 1 1 AKR 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0080  µg/l 1 1 AKR 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.0080  µg/l 1 1 AKR 

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.0040  µg/l 1 1 AKR 

MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0040  µg/l 1 1 AKR 

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.0040  µg/l 1 1 AKR 

HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.0040  µg/l 1 1 AKR 

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.0040  µg/l 1 1 AKR 
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Er beteckning R17D06 
  
Provtagare Teresia Kling 
Provtagningsdatum 2018-02-20 

 
Labnummer O10979554 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

PFBA perfluorbutansyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFPeA perfluorpentansyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFHxA perfluorhexansyra 0.014 0.004 µg/l 2 1 AKR 

PFHpA perfluorheptansyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFOA perfluoroktansyra <0.0100  µg/l 2 1 AKR 

PFNA perfluornonansyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFDA perfluordekansyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFBS perfluorbutansulfonsyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.227 0.068 µg/l 2 1 AKR 

PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.0374 0.0112 µg/l 2 1 AKR 

6:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFAS, summa 11* 0.28  µg/l 2 1 AKR 

       

PFUnDA perfluorundekansyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFDoDA perfluordodekansyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFTrDA perfluortridekansyra <0.025  µg/l 2 1 AKR 

PFTeDA perfluortetradekansyra <0.025  µg/l 2 1 AKR 

PFPeS perfluorpentansulfonsyra 0.012 0.004 µg/l 2 1 AKR 

PFHpS perfluorheptansulfonsyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFNS perfluornonansulfonsyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFDS perfluordekansulfonsyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra <0.025  µg/l 2 1 AKR 

4:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010  µg/l 2 1 AKR 

8:2 FTS fluortelomersulfonat <0.010  µg/l 2 1 AKR 

FOSA perfluoroktansulfonamid <0.010  µg/l 2 1 AKR 

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid <0.050  µg/l 2 1 AKR 

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid <0.050  µg/l 2 1 AKR 

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol <0.025  µg/l 2 1 AKR 

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol <0.025  µg/l 2 1 AKR 

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.010  µg/l 2 1 AKR 

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. <0.010  µg/l 2 1 AKR 

HPFHpA 7H-perfluorheptansyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra <0.010  µg/l 2 1 AKR 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 

 Metod 

1 OV-34AQ. 
Bestämning av perfluorerade ämnen med låg rapporteringsgräns. 
PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras.   
Mätning utförs med LC-MS-MS. 
Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet innehåller partiklar, filtreras det innan det injiceras i 
instrumentet. 
PFAS, summa 11 består av PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFBS, PFHxS, PFOS och 6:2 FTS.  
Resultat som är ”mindre än” (<) ingår inte i summeringen. 
 
Rev 2017-01-23 
 
 

2 OV-34A. 
Bestämning av perfluorerade ämnen. 
PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras.   
Mätning utförs med LC-MS-MS. 
Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet innehåller partiklar, filtreras det innan det injiceras i 
instrumentet. 
 
Rev 2015-07-17 
 

 
 

 Godkännare 

AKR Anna-Karin Revell 
 

 
 

 Utf
1
 

1  
För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  

                                                           
1
 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Beräkning av PFAS- och PFOS-belastning på Bottensjön från områden för markavvattning på Karlsborgs flygfält

Hela
fältet År

Nederbörd P
(mm)

Avdunstning E
(mm)

Nettonederbörd
(mm) Area (m2) Area (km2)

Beräknad
nettonederbörd (m3)

Årsavrinning från
dräneringsområdet (m3)

PFAS-11
Årsmängd (g)

PFOS  Årsmängd
(g)

PFAS-11 Halttillskott
i Bottensjön (ng/l)

PFOS Halttillskott i
Bottensjön (ng/l)

1961-1990 700 400 300 589 500 0,59 176 850 88 425 7,5 1,5 0,028 0,005
1961-1990 700 500 200 589 500 0,59 117 900 34 920 4,4 0,9 0,016 0,003
1961-1990 600 500 100 589 500 0,59 58 950 11 790 1,0 0,2 0,004 0,001

SV
änden År

Nederbörd P
(mm)

Avdunstning E
(mm)

Nettonederbörd
(mm) Area (m2) Area (km2)

Beräknad
nettonederbörd (m3)

Avrinningsfaktor inom
dräneringsområdet
(andel som ej bildar

grundvatten)
Årsavrinning från

dräneringsområdet (m3)
PFAS-11 "medel"

(ng/l)
PFOS "medel"

(ng/l)
PFAS-11

Årsmängd (g)
PFOS  Årsmängd

(g)
PFAS-11 Halttillskott
i Bottensjön (ng/l)

PFOS Halttillskott i
Bottensjön (ng/l)

1961-1990 700 400 300 140 000 0,14 42 000 0,5 21 000 269 51 5,6 1,1 0,021 0,0039
1961-1990 700 500 200 140 000 0,14 28 000 0,5 14 000 269 51 3,8 0,7 0,014 0,0026
1961-1990 600 500 100 140 000 0,14 14 000 0,2 2 800 269 51 0,8 0,1 0,003 0,0005

Mitten
-SV År

Nederbörd P
(mm)

Avdunstning E
(mm)

Nettonederbörd
(mm) Area (m2) Area (km2)

Beräknad
nettonederbörd (m3)

Avrinningsfaktor inom
dräneringsområdet
(andel som ej bildar

grundvatten)
Årsavrinning från

dräneringsområdet (m3)
PFAS-11 "medel"

(ng/l)
PFOS "medel"

(ng/l)
PFAS-11

Årsmängd (g)
PFOS  Årsmängd

(g)
PFAS-11 Halttillskott
i Bottensjön (ng/l)

PFOS Halttillskott i
Bottensjön (ng/l)

1961-1990 700 400 300 49 000 0,05 14 700 0,5 7 350 42 16 0,3 0,1 0,001 0,0004
1961-1990 700 500 200 49 000 0,05 9 800 0,5 4 900 42 16 0,2 0,1 0,001 0,0003
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Sammanfattning

Fortifikationsverket planerar att anlägga ny markdränering på flygplatsområdet
samt genomföra en restaurering av hela dräneringssystemet vid Karlsborgs
flygplats. Tidigare utförda undersökningar visar att PFAS förekommer i höga halter
i grundvattnet i området. Även ytvattnet i Kärnebäcken har visat sig innehålla
relativt höga halter PFAS, vilka sannolikt har sitt ursprung i dagvattnet som
samlas upp i området och avleds till Kärnebäcken. Drän- och dagvattnet kan
komma att behöva renas från PFAS-ämnen i en reningsanläggning innan det leds
vidare ut i recipienten Bottensjön. I denna rapport presenteras hur en framtida
sådan reningsanläggning för PFAS skulle kunna utformas.

Behandlingstekniker för avskiljning av PFAS bygger på filtrering med filter
innehållande aktivt kol eller jonbytesmassa alternativt membranfilter. Andra
metoder är under utveckling men mer forskning krävs för att säkerställa att deras
reningsförmåga är tillräckligt hög vid användning i fullskala. Det alternativ som
har studerats i denna rapport är aktivt kol, vilket baseras på att detta är en väl
beprövad teknisk lösning som har uppvisat god reningsgrad avseende PFAS i
fullskalig kontinuerlig drift. Tekniken kräver heller inte extra rening eller annat
omhändertagande av tvättvattenvolymer med höga halter PFAS i jämförelse med
övriga utredda alternativ.

Reningsanläggningen föreslås utformas med kemisk fällning, sedimentering,
filtrering och som sista steg kolfilter. För avskiljning av PFAS föreslås ett filtersteg
med tre kolfilter i serie. Erfarenhet från fullskaleanläggningar visar på att denna
typ av utformning ger goda förutsättningar för att kunna uppnå en långtgående
avskiljning av flera olika typer av PFAS-föreningar. Utifrån de för platsen givna
förutsättningarna är bedömningen att man över kolfiltersteg 1 kan erhålla en
avskiljningsgrad av PFOS på 90 - 95 %. Över filtersteg 2 och 3 är bedömningen
att avskiljningsgraden av övriga PFAS-föreningar kommer att ligga i intervallet 60
– 90 %. För valda medel- och maxflöden är bedömningen att den totala
reningsgraden med avseende på PFAS-föreningar uppskattningsvis kommer att
ligga på ca 85 – 90 % både vid ett 10-års regn och vid ett 2-års regn.

För att verifiera anläggningens reningseffekt och vilka utsläppskoncentrationer av
PFAS och PFOS som kan uppnås är det nödvändigt med kontinuerliga försök på
plats med det aktuella drän- och dagvattnet. Dessutom är kontinuerliga försök
förutsättning för mer detaljerad design av anläggningens olika reningssteg.

Kostnaden för reningsanläggningen bedöms till 7 - 8 MSEK, vilket fördelas enligt
nedan.

· Maskinutrustning 2 – 3 MSEK
· Byggnad 1,8 – 2,7 MSEK
· El/styr 0,7 – 1,1 MSEK
· VVS 0,5 – 0,7 MSEK
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· Oförutsett 0,8 – 1,3 MSEK
· Projektering mm 1 – 1,5 MSEK

Driftkostnad för anläggningen bedöms till ca 540 000 – 590 000 SEK per år. Till
detta kommer personalomkostnader för ca 0,5 heltidstjänster fördelade på
rollerna driftingenjör, tekniker, miljö/processingenjör samt laboratoriepersonal.



3 av 33

Reningsanläggning för PFAS, Karlsborgs flygplats

Karlsborg, MKB markavvattning

Unr 1320027196-003

Innehållsförteckning

1. Inledning .................................................................................................... 5

1.1 Bakgrund ....................................................................................................... 5

1.1.1 Perfluorerande ämnen ...................................................................................... 5

1.1.2 Karlsborg flygplats ........................................................................................... 6

1.2 Syfte ............................................................................................................. 7

1.3 Omfattning ..................................................................................................... 7

2. Dimensionerande förutsättningar................................................................. 8

2.1 Område ......................................................................................................... 8

2.2 Flöden ........................................................................................................... 9

2.3 Föroreningshalter .......................................................................................... 12

2.3.1 PFAS och PFOS ............................................................................................. 12

2.3.2 Övriga föroreningar ....................................................................................... 13

2.3.3 Dimensionerande halter .................................................................................. 14

3. Screening av möjliga reningstekniker.......................................................... 15

3.1 Förbehandling ............................................................................................... 15

3.1.1 Sedimentering och kemisk fällning ................................................................... 15

3.1.2 Sandfilter ..................................................................................................... 15

3.1.3 Filtralite® ..................................................................................................... 16

3.2 Rening av PFAS ............................................................................................. 16

3.2.1 Aktivt kol ..................................................................................................... 16

3.2.2 Membranfilter ............................................................................................... 18

3.2.3 Anjonbytesteknik........................................................................................... 18

3.2.4 Laqua Hybridfilter .......................................................................................... 19

4. Tänkbar systemlösning för Karlsborg .......................................................... 21

4.1 Avskiljning av PFAS med aktivt kol – en sammanställning av erfarenheter ............... 21

4.2 Översiktlig funktions- och processbeskrivning ..................................................... 23

4.3 Anläggningsdata ........................................................................................... 25

4.4 Bedömning av avskiljningsgrad med avseende på PFAS ....................................... 26

5. Kostnadsbedömning ................................................................................... 28

5.1 Investeringskostnader .................................................................................... 28

5.2 Driftskostnader ............................................................................................. 28

6. Diskussion.................................................................................................. 30

7. Förslag till fortsatt arbete ........................................................................... 31

8. Referenser ................................................................................................. 32



4 av 33

Reningsanläggning för PFAS, Karlsborgs flygplats

Karlsborg, MKB markavvattning

Unr 1320027196-003

Bilagor
Bilaga 1 Flödesberäkningar



5 av 33

Reningsanläggning för PFAS, Karlsborgs flygplats

Karlsborg, MKB markavvattning

Unr 1320027196-003

1. Inledning

1.1 Bakgrund

1.1.1 Perfluorerande ämnen
Perfluorerade ämnen är samlingsnamnet för en stor grupp föreningar som alla har
gemensamt att alla väteatomer bundna till kolatomerna har bytts ut mot
fluoratomer. Den kemiska bindningen mellan kol och fluor är en av de starkaste
som finns, vilket medför att dessa kemiska föreningar troligen inte bryts ner
naturligt. Enligt Kemikalieinspektionen1 tyder mycket på att ju längre den
högfluorerade kolkedjan är, desto högre toxicitet och desto större potential för
bioackumulation föreligger. Ämnena har uppmärksammats under senare år då de
har påträffats i grundvatten, dricksvatten och vattendrag i halter som innebär
risker för människor och miljön. Eftersom de inte kan brytas ned fullständigt så
försvinner de inte heller ur miljön.

På grund av sin förmåga att bilda vatten-, fett- och smutsavstötande ytor har
perfluorerade ämnen använts i bl.a. rengöringsmedel, brandskum, impregnering
för textilier och papper samt i produkter inom verkstads- och elektronikindustrin. I
Sverige är användning av vissa typer av brandsläckningsskum den största direkta
punktkällan till perfluorerade ämnen. Brandövningar sker ofta vid flygfält, särskilt
vid speciella brandövningsplatser, och perfluorerade ämnen är därför en vanligt
förekommande förorening vid flygplatser.

PFAS är samlingsnamnet för poly- och perfluorerade ämnen. Dessa är mycket
svårnedbrytbara, anrikas i näringskedjan och är misstänkt cancerogena. Studier
har visat att exponering av höga PFAS-halter kan ge leverskador och påverka
fettmetabolismen, immunförsvaret och reproduktionsförmågan2. Det finns idag
inga gränsvärden för PFAS i livsmedel och dricksvatten. Livsmedelsverket har dock
satt en åtgärdsgräns på 90 ng/l PFAS för dricksvatten3. Vidare har SGI tagit fram
ett preliminärt riktvärde för PFAS i grundvatten, vilket är 45 ng/l (0,045 μg/l)4. De
perfluorerade ämnen som oftast nämns är PFOS och PFOA.

PFOS, perflouroktansulfonat, har tidigare använts i brandskum, rengöringsmedel
samt impregneringsmedel. PFOS består av 8 kolatomer som alla har fluoratomer
bundna till sig. PFOS är persistent, bioackumulerande och toxiskt samtidigt som
det ansamlas i naturen och är kroniskt giftigt, reproduktionsstörande och giftigt
för vattenlevande organismer5. Det finns många kemiska föreningar som
innehåller olika varianter av PFAS och som i vissa fall kan brytas ner till just PFOS
i naturen. Sedan juni 2008 är det förbjudet, med vissa undantag, att använda

1 https://www.kemi.se/om-kemikalieinspektionen/verksamhet/handlingsplan-for-en-giftfri-
vardag/hogfluorerade-amnen-pfas, 2018-04-24
2 https://www.kemi.se/om-kemikalieinspektionen/verksamhet/handlingsplan-for-en-giftfri-
vardag/hogfluorerade-amnen-pfas, 2018-04-27
3 www.livsmedelsverket.se
4 Pettersson, M et al, 2015.
5 https://www.kemi.se/om-kemikalieinspektionen/verksamhet/handlingsplan-for-en-giftfri-
vardag/hogfluorerade-amnen-pfas, 2018-04-24
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PFOS och ämnen som kan brytas ned till PFOS i kemiska produkter och varor inom
EU. Sedan 2009 är PFOS inkluderad i Stockholmskonventionen för persistenta
organiska miljögifter samt i FNs LRTAP-konvention. För övriga PFAS-ämnen finns
det idag inga restriktioner.

PFOA, perfluoroktansyra, består av åtta kolatomer, en karboxylgrupp på det yttre
kolet och fluor bundet till övriga kolatomer. PFOA är svårnedbrytbart men dess
övriga egenskaper är ännu inte fullt utredda (Kemikalieinspektionen, 2009). PFOA
misstänks vara reproduktionsstörande och cancerframkallande för människor6.

1.1.2 Karlsborg flygplats
Fortifikationsverket planerar att anlägga ny markdränering på flygplatsområdet
samt genomföra en restaurering av hela dräneringssystemet vid Karlsborgs
flygplats. Ramböll har fått i uppdrag av Fortifikationsverket att projektera
nybyggnad av dränering samt att för detta syfte upprätta en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Utredningar har identifierat totalt 6 områden på Karlsborgs flygfält där
brandsläckningsskum innehållande PFAS kan ha använts. Undersökningar utförda
av Niras och Sweco har visat att PFAS förekommer i höga halter i grundvattnet
inom framför allt den gamla och den nya brandövningsplatsen. Hög halt (över
Livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten, 900 ng/l) har även påträffats i
sydvästra banänden.

Dagvatten, både från den nya och den äldre brandövningsplatsen, samt från
flygplatsområdet samlas upp via dagvattensystemet och leds via Kärnebäcken ut
mot Bottensjön. Ytvatten i Kärnebäcken har visat sig innehålla relativt höga halter
av PFAS, vilka sannolikt har sitt ursprung i flygplatsområdet. Sedimentprover från
Kärnebäcken har också visat sig innehålla PFAS. Den årliga uttransporten av PFAS
via Kärnebäcken till Bottensjön har beräknats till i storleksordningen 200-400 g
(Niras 2017).

Av de förorenade områdena är det endast den sydvästra banänden som berörs av
planerad markavvattning. Övriga områden ligget nedströms flygfältet som ska
avvattnas. Ramböll har genomfört provtagningar av jord, grundvatten och
dagvatten inom hela det område som planeras markavvattnas. Halter i
grundvattnet över Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för dricksvatten, 90 ng/l men
under gränsvärdet 900 ng/l påträffas i anslutning till sydvästra banänden. PFAS-
förorening påträffas också i det befintliga dagvattensystemet. Inom mittersta och
östra delen av flygfältet är halterna i grundvatten låga. I jord har inga PFAS-halter
över riktvärden påträffats.

Drän- och dagvattnet kan komma att behöva renas från PFAS-ämnen i en
reningsanläggning innan det leds vidare ut i recipienten Bottensjön. Ramböll VA-

6 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiska-
miljogifter/Perfluorerade-amnen/, 2018-06-20.
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process har fått i uppdrag av Fortifikationsverket att utreda möjligheterna till
rening av det förorenade drän- och dagvattnet från flygplatsens sydvästra del.

1.2 Syfte
Syftet med denna förstudie är att översiktligt utreda drän- och dagvattenflöden,
dimensionerande halter av PFAS och PFOS, möjliga reningstekniker samt att ta
fram översiktliga investeringsbedömningar.

Förstudien kommer sedan att, tillsammans med övriga utredningar, fungera som
underlag för vidare beslut om en reningsanläggning behövs eller ej.

1.3 Omfattning
Uppdraget omfattar att hjälpa Fortifikationsverket att teoretiskt utreda hur en
framtida reningsanläggning för PFAS skulle kunna utformas för drän- och
dagvatten inom flygfältsområdet vid Karlsborg.
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2. Dimensionerande förutsättningar

2.1 Område
De områden vid Karlsborgs flygplats som är aktuella för markavvattning
presenteras i Figur 1. Halterna av PFAS inom området varierar, men i detta
specifika uppdrag är endast från områdets sydvästra del (mörkrosa och inringat i
svart i Figur 1) som möjligheterna till rening av PFAS från drän- och dagvatten är
aktuellt att utreda. Områdets sydvästra del har en area på ca 18 ha.

Figur 1 Översiktskarta för planerad markavvattning, det mörkrosa område inringat
i svart är det som är aktuellt för rening av PFAS.
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2.2 Flöden
Vid installation av planerade markdräneringar kommer grundvattennivån inom
delar av området, där vattnet idag ofta står högt, att sänkas till
dräneringsledningarnas nivå på ca 0,9 m under markytan. Denna
grundvattenavsänkning kommer inledningsvis generera ett kontinuerligt
vattenflöde genom dräneringssystemet. Efter en tids avsänkning kommer en viss
jämvikt att uppstå och grundvattenflödet i dräneringen kommer därför att minska.
Uppskattningsvis är det kontinuerliga flödet från grundvattnet vid uppnådd
jämvikt relativt litet och bedöms därför kunna inrymmas inom ramen för de
medel- och maxflöden som föreslås i detta avsnitt.

Årsnederbörden vid Karlsborg ligger på ca 670 mm/år7 och beräkningar ger en
årsavrinning från det sydvästra området (se Figur 1) på ca 37 750 m3,
motsvarande ett medelflöde på ca 4,3 m3/h (se Tabell 1).

Tabell 1 Beräknad nettonederbörd samt årsavrinning och medelflöde för aktuellt
område.

Beräknad
nettonederbörd

(m3/år)

Avrinnings-
koefficient

Årsavrinning
(m3)

Medelflöde
(m3/h)

Dränerad yta 32 200 0,5 16 100 1,8

Asfalterad yta 27 000 0,8 21 650 2,5

Totalt 59 250 - 37 750 4,3

Till skillnad från grundvattnets kontinuerliga bidrag till flödet i dräneringssystemet
är flödet från nederbörd inte kontinuerligt och jämnt fördelat. Det är därför viktigt
att bestämma vilken återkomsttid för regn som dränerings- och
reningsanläggningen ska dimensioneras för. Reningsanläggningen kommer att
föregås av två seriekopplade, markförlagda fördröjningsmagasin. Det första utgörs
av de redan planerade makadamdikena, vilka har magasineringskapacitet 740 m3.
Volymen i det andra fördröjningsmagasinet baseras på valet av återkomsttiden för
det dimensionerande regnet.

Utifrån dessa förutsättningar har två olika flödesscenarion tagits fram, dels för att
kunna ta fram en lämplig dimensionering av reningsanläggningen, dels för att
kunna föreslå en lämplig volym för det andra fördröjningsmagasinet med målet att
kunna rena så mycket som möjligt av de totala drän- och dagvattenvolymerna
från PFAS-föroreningar. Scenario 1 motsvarar ett medelflöde enligt Tabell 1,
medan scenario 2 motsvarar ett dubblerat medelflöde. Båda scenariona
presenteras i Tabell 2 och en schematisk skiss över respektive scenario redovisas i
Figur 2.

7 SMHI vattenweb, medel för åren 1981-2010.
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Tabell 2. Valda medel- och maxflöden för  flödesscenario 1 och 2.

Enhet Scenario 1 Scenario 2

Medelflöde m3/h 5 10

l/s 1,4 2,8

Maxflöde m3/h 10 40

l/s 2,8 11

Figur 2 Schematisk skiss av scenario 1 och 2.

Med en antagen volym i magasin 2 på 1 000 m3 och med olika återkomsttider för
regn har det beräknats hur mycket regnvatten som kommer att kunna renas,
respektive behöva ledas förbi reningsverket orenat, vid respektive regntillfälle (se
Tabell 3). Om reningsanläggningen dimensioneras för scenario 1 kommer ca 97 %
av den totala årsmedelnederbörden att kunna renas i händelse av ett 2-års regn,
och vid ett 10-års regn blir motsvarande andel ca 95 %. För scenario 2 varierar
andelen renat vatten mellan 99 % och 97 % för ett 2-års regn respektive ett 10-
års regn.
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Tabell 3 Förbiledning och dess volymandel av totalt årsmedelflöde vid en volym på
1 000 m3 i magasin 2 samt vid olika återkomsttider för regn.

Scenario 1 Scenario 2

Förbiledning
(m3)

Andel av
årsflöde

(%)

Förbiledning
(m3)

Andel av
årsflöde

(%)

2-års regn 1 100 2,9 380 1,0

5-års regn 1 450 3,9 740 2,0

10-års
regn

1 780 4,7 1 060 2,8

Om volymen i magasin 2 ökas till 1 500 eller 2 000 m3 minskar andelen
regnvatten som orenat leds förbi reningsanläggningen (se Tabell 4). Vid scenario 2
kommer en ökning av magasinsvolymen till 2000 m3 leda till att ca 99 % av den
totala årsmedelnederbörden att renas i händelse av ett 2-års regn och vid ett 10-
års regn blir motsvarande andel ca 98 %. En fördubbling av magasinsvolymen ger
därmed endast en marginell ökning i hur stor andel som renas.

Tabell 4 Förbiledning och dess volymandel av totalt årsmedelflöde vid ökad volym
i magasin 2 samt vid olika återkomsttider för regn.

Volym
magasin
2

Återkomsttid
för regn

Scenario 1 Scenario 2

Förbiledning Andel av
årsflöde

(%)

Förbiledning Andel av
årsflöde

(%)(m3) (m3)

1500 m3 2-års regn 600 1,6 0 0

5-års regn 950 2,5 240 0,6

10-års regn 1 280 3,4 560 1,5

2000 m3 2-års regn 100 0,6 0 0

5-års regn 450 1,2 0 0

10-års regn 780 2,1 60 0,2

Genom att titta på olika scenarion avseende flöde in till reningsanläggningen och
volym i magasin 2 erhålls ett spann på hur stor andel av regnvattnet som kommer
att kunna renas respektive förbiledas vid olika återkomsttider för regn.
Sammantaget ger detta att ca 95 % av regnvattnet kommer att renas vid ett 10-
års regn, om magasin 2 respektive reningsanläggningen dimensioneras för den
lägsta volymen/flödet (scenario 1). Slutligt valda dimensionerande flöden
presenteras i Tabell 5.

Tabell 5 Dimensionerande flöden för reningsanläggning.

Enhet Värde

Dimensionerande flöde, Qdim m3/h 5

Dimensionerande maxflöde, Qmax m3/h 10
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2.3 Föroreningshalter
Provtagning av grundvatten, dagvatten och jord har utförts i aktuellt område. Vid
denna provtagning har analys av PFAS, PFOS och ett antal tungmetaller utförts.
Som komplement till dessa data kan schablonvärden för föroreningar i dagvatten
användas för att få fram dimensionerande föroreningshalter för en
reningsanläggning.

2.3.1 PFAS och PFOS
Uppmätta halter av PFAS och PFOS i grundvatten presenteras i Tabell 6.
Redovisade halter av PFAS är en summering av rapporterade halter av de 11
vanligast förekommande högflourerade föreningarna. Redovisade halter av PFOS
visar på vattenprovernas innehåll av den specifika föreningen vid
provtagningstillfällena och ingår också som en av de 11 i summeringen av PFAS.

Tabell 6 Uppmätta medel-, median- och maxhalter för PFAS/PFOS.

Enhet Medel Median Max

PFAS µg/l 0,269 0,205 0,630

PFOS µg/l 0,051 0,016 0,231

Av PFAS utgörs ca 20 – 35 % av PFOS. Merparten av de resterande uppmätta
PFAS föreningarna består av PFHxS. PFHxS är, precis som PFOS, en långkedjig
PFAS molekyl. I tillägg utgörs en mindre andel av PFAS av kortkedjiga PFAS
molekyler så som PFBA. Dessa kan vara svårare att avskilja.
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2.3.2 Övriga föroreningar

2.3.2.1 Metaller
Uppmätta metallhalter i grundvatten presenteras i Tabell 7. Samtliga prover har
filtrerats före analys.

Tabell 7. Analysresultat för metaller i grundvatten.

Enhet R1702 R1706 R1708 R1714 R1717 R1718 R1719

Arsenik µg/l 0,756 <0.3 0,114 0,127 1,71 0,13 1,04

Barium µg/l 49,3 23,1 31,1 3,85 49,7 54,3 42,4

Kadmium µg/l 0,126 0,014 0,011 0,0136 0,036 0,032 0,0152

Kobolt µg/l 1,76 0,621 0,0514 0,141 2 2,2 1,85

Krom µg/l 1,48 <0.05 0,0239 0,18 2,46 0,0178 1,5

Koppar µg/l 10,8 1,79 1,38 0,989 7,75 0,433 1,63

Molybden µg/l 0,254 2,87 0,188 0,091 0,259 0,364 0,372

Nickel µg/l 3,22 1,37 1,05 0,364 3,99 2,39 1,02

Bly µg/l 1,75 <0.05 0,0401 0,072 0,463 <0.01 0,507

Zink µg/l 65,5 1,12 1,99 2,57 6,15 1,51 3,09

Vanadin 2,06 0,493 0,288 0,456 0,83 0,21 8,58

2.3.2.2 Schablonvärden för föroreningar i dagvatten
För att få fram dimensionerande föroreningshalter i ett drän- och dagvatten kan
schablonvärden för olika marktyper användas. Genom att använda proportionen
mellan medelflödet från dränerad ängsmark respektive asfalterad yta kan en
viktad föroreningsbelastning uppskattas, vilken sen kan användas vid
dimensionering av anläggningen. Beräknade schablonvärden avseende
föroreningsbelastning från det aktuella området presenteras i Tabell 8.
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Tabell 8 Schablonvärden för föroreningar i dagvatten från ängsmark och flygplats
samt viktad föroreningsbelastning.

Enhet Ängsmark Flygplats
Uppskattad

föroreningsbelastning
Andel av
medelflöde

% 43 57 100

Fosfor, P µg/l 200 90 140

Kväve, N µg/l 1 000 1 200 1 120

Bly, Pb µg/l 6 1,2 3,2

Koppar, Cu µg/l 11 7 8,7

Zink, Zn µg/l 30 31 31

Kadmium, Cd µg/l 0,4 0,12 0,24

Krom, Cr µg/l 3 3,4 3,2

Nickel, Ni µg/l 2 3,6 2,9

Kvicksilver,
Hg

µg/l 0,005 0,05 0,03

Suspenderad
substans, SS

µg/l 45 000 75 000 62 200

Olja µg/l 200 100 140

Vid en jämförelse av uppmätta metallhalter presenterade i Tabell 7 med
framräknade värden för metallhalter i dagvattnet, presenterade i Tabell 8, syns att
metallhalterna i vattenproverna ligger på lägre koncentrationsnivåer än framtagna
schablonvärden. För att reningsanläggningen inte ska bli underdimensionerad
används presenterade schablonvärden i Tabell 8 för dimensionering av
reningsanläggningen.

2.3.3 Dimensionerande halter
Valda dimensionerande föroreningshalter in till anläggningen presenteras i Tabell
9.

Tabell 9. Dimensionerande föroreningshalter in till reningsanläggningen.

Förorening Enhet Värde

PFAS µg/l 0,63

PFOS µg/l 0,23

Olja µg/l 140

Suspenderad substans, SS µg/l 62 200

Föroreningshalterna i Tabell 9 är valda som utgångspunkt för dimensioneringen.
Om högre koncentrationer av dessa ämnen erhålls i inkommande vatten till
anläggningen kommer detta i första hand att leda till ökade driftkostnader, i form
av t.ex. kemikalieåtgång. Om koncentrationerna ökar med mer än 30 – 50 % av
dimensionerande halter kommer avskiljningsgraden över behandlingssteget att
påverkas.
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3. Screening av möjliga reningstekniker

Reningsanläggningen föreslås utformas så att den består av (1) ett eller flera
förbehandlande steg, samt (2) ett reningssteg för den specifika avskiljningen av
PFAS. Den förbehandlande reningen är mycket viktig för att reningssteget för
PFAS ska kunna hålla hög effektivitet och inte sätta igen med andra
partiklar/ämnen.

I detta avsnitt presenteras ett urval av de tekniker för förbehandling samt PFAS-
avskiljning som finns tillgängliga på marknaden idag.

3.1 Förbehandling
En förbehandling syftar till att avskilja partikulära och lösta ämnen som annars
kan störa reningsprocesser i efterföljande reningssteg. Vissa reningstekniker,
exempelvis membranfilter eller filter med aktivt kol, kräver ett mycket väl
förbehandlat vatten för att filtren ska fungera optimalt och inte sättas igen av
oönskade ämnen. Förbehandling kan t.ex. bestå av sedimentering med eller utan
kemisk fällning eller snabbfilter.

3.1.1 Sedimentering och kemisk fällning
Genom sedimentering avskiljs partiklar med större densitet än vatten. Vid
avskiljning av små partiklar krävs dock lång uppehållstid för att partiklarna ska
sedimentera. Därför används ofta kemisk fällning och/eller tillsatts av en polymer
innan själva sedimenteringssteget för att klumpa ihop partiklarna till större
aggregat som får högre sjunkhastighet. På detta vis kan partikelavskiljningen över
sedimenteringen förbättras. Vid tillsats av kemisk fällning innan sedimentering
erhålls rening av mindre partiklar (t.ex. lerpartiklar) och lösta ämnen (t.ex.
humusämnen8). Fällningskemikaliens funktion beror av vattnets pH och därför kan
tillsats av en pH-justerande kemikalie ibland behövas.

Dimensionering av ett sedimenteringssteg beror på om huruvida en
fällningskemikalie tillsätts och hur stor partikelavskiljning som önskas. Allmänt
kan sägas att ju lägre ytbelastning, desto högre avskiljningsgrad i
sedimenteringsbassängen. För ett ytvatten gäller generellt att vid en ytbelastning
på 1 m/h erhålls en avskiljningsgrad på upp till 90 % vid sedimentering med
kemisk fällning9.

3.1.2 Sandfilter
Vid användning av snabbfilter med sand som bäddmaterial erhålls fysikalisk
avskiljning av suspenderade ämnen, som t.ex. kemflockar, lera och slam. Utöver
den fysikaliska filtreringen erhålls även avskiljning genom adsorption och
sedimentering (i lugnvattenzoner inom filterbädden).

För att filterbädden inte ska sätta igen för snabbt med större partiklar
rekommenderas en försedimentering innan sandfiltret, eventuellt med tillsats av

8 Dricksvattenteknik 3 (avsnitt 6), publikation U8, Svenskt Vatten, 2010
9 Dricksvattenteknik 3 (avsnitt 7), publikation U8, Svenskt Vatten, 2010
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en polymer eller en fällningskemikalie. Trots förbehandlingen kommer filtret att
efter en viss gångtid ändå att sätta igen och då behöver filtret backspolas.
Spolvattnet måste därefter renas eller omhändertas på annat sätt.

Vid dimensionering av ett öppet sandfilter används vanligen en ytbelastning på
5 m/h vid maxflöde.

3.1.3 Filtralite®

Filtralite® är ett filterbäddmaterial som består av krossade leraggregat i olika
storlekar, där användningsområdet bestämmer aggregatens storlek. Filtralite-
materialet är vid vattenrening ett alternativ till sand i snabbfilter och syftet är
primärt avskiljning av partiklar och suspenderat material, men även en del
metaller och andra ämnen (t.ex. fosfor) avskiljs i filtret10.

Precis som för sandfilter rekommenderas en försedimentering och eventuellt
kemisk fällning innan ett filter med Filtralite®, för att filtermaterialet inte ska sätta
igen för snabbt. Förbehandlingen ökar möjligheterna att ha finkornigare
leraggregat och därmed erhålla en högre reningsgrad över filtret. Efter en viss
gångtid kommer filtermaterialet dock att sätta igen, varför backspolning och
omhändertagande av spolvatten kommer att vara nödvändig.

Enligt leverantören har filtermaterialet längre livslängd och kräver färre
backspolningar än ett konventionellt sandfilter11, vilket leder till mindre
vattenvolymer som behöver omhändertas för spolvattenrening.

Vid dimensionering av ett filter innehållande Filtralite®, placerat efter en
försedimentering, är det vanligt med en ytbelastning på 5-10 m/h12.

3.2 Rening av PFAS
Avskiljning av PFAS sker vanligen med membranfilter eller filter innehållande
aktivt kol eller jonbytesmassa. Andra testade reningstekniker som t.ex. luftning,
oxidation eller UV-behandling har inte visat på någon effektiv avskiljning av
PFAS13. Flera nya metoder för att avlägsna PFAS-ämnen är även under utveckling,
exempelvis en processlösning som bygger på en kombination av
phytoremediation, våtmark och barriärfilterteknik (se kapitel 3.2.4).

3.2.1 Aktivt kol
Den mest etablerade tekniken för avskiljning av PFAS är filtrering med aktivt kol14.
Filtrering med aktivt kol bygger på London-dispersionskrafter, en typ av
adsorptionsprocess som orsakas av Van der Waals-bindningar mellan molekyler.
Denna typ av bindningar förekommer framförallt mellan organiska molekyler med
en hög molekylvikt. Därför är filtrering genom aktivt kol en väl beprövad teknik för

10 Samtal med Michael Karathanasis på Leca Sverige AB, 2018-04-19
11 Samtal med Michael Karathanasis på Leca Sverige AB, 2018-04-19
12 Samtal med Michael Karathanasis på Leca Sverige AB, 2018-04-19
13 http://www.svensktvatten.se/globalassets/dricksvatten/riskanalys-och-
provtagning/reningsmetoder-for-pfaa-i-dricksvatten.pdf, 2018-04-27
14 http://vav.griffel.net/filer/SVU-rapport_2017-20.pdf, 2018-8-20
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rening av löst organiskt material i form av t.ex. humusämnen, klorerade kolväten,
pesticider, fenoler, olja och högfluorerade ämnen (som PFAS). Vissa oorganiska
ämnen med hög molekylvikt kan också adsorbera till aktivt kol, t.ex. jod eller
kvicksilver.

Vid rening av vatten används antingen granulerat aktivt kol (GAC), med en
kornstorlek på 0,2-5 mm, eller pulvriserat aktivt kol (PAC), med en kornstorlek
<0,18 mm. I dagsläget används vanligen GAC i stationära filter och antingen
blandas det aktiva kolet med sand eller så används det som enda filtermaterial.

Aktivt kol kan framställas på olika sätt, t.ex. från stenkol eller från kokosnötsskal.
Vad gäller rening av PFAS finns studier som visar att högsta reningsgrad erhålls
med aktivt kol baserat på stenkol15.

Reningseffekten av ett specifikt ämne över det aktiva kolet beror på hur väl
förbehandlat inkommande vatten till filtersteget är samt uppehållstiden i filtret.
Studier indikerar på att färskt aktivt kol har förmåga att uppnå >90% reduktion
av långkedjiga PFAS föreningar så som PFOS16. Effektiviteten av GAC filtret är
väldigt beroende av kvaliteten av inkommande vatten in till kolfiltret. Med högre
koncentrationer av suspenderat material och/eller lösta organiska föreningar
kommer reningsgraden av PFAS över kolfiltret att sjunka.

För att kolfiltret inte ska sätta igen av partiklar eller mättas av andra adsorberbara
ämnen än de som avses avskiljas är det viktigt med en effektiv att förbehandling
där dessa ämnen avskiljs. Avskiljningssteget med aktivt kol placeras därför
vanligtvis som ett av de sista behandlingsstegen i en reningsanläggning (se Figur
3).

Figur 3. Exempel på behandlingskedja med kemisk fällning, sedimentering,
filtrering och aktivt kol. Bild från US EPA17.

Efter viss tid kommer det aktiva kolet att mättas och avskiljningsgraden över
filtret avta. Kolet behöver då bytas ut eller regenereras. Använt kol kan antingen
reaktiveras, deponeras eller destrueras, varav destruktion är att föredra i det här
fallet p.g.a. högt innehåll av PFOS.

15 Samtal med Jörn Herrlach på Chemviron Carbon AB, 2018-04-18
16 http://vav.griffel.net/filer/SVU-rapport_2017-20.pdf, 2018-08-20
17 US EPA hemsida:
https://iaspub.epa.gov/tdb/pages/treatment/treatmentOverview.do?treatmentProcessId=2074826
383, 2018-05-29.
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Vid rening av lakvatten i ett kolfilter är det vanligt med en på ytbelastning 5-15
m/h och en uppehållstid på 10 – 30 min18. Motsvarande designparametrar vid
dricksvattenrening är 5 – 25 m/h i ytbelastning respektive 5 – 25 min i
uppehållstid13.

3.2.2 Membranfilter
Vid membranfiltrering avskiljs lösta partiklar från vatten som följd av att vattnet
filtreras genom ett membran med en pordiameter mindre än partikeldiametern
hos de lösta partiklar man önskar avskilja. Omvänd osmos (RO) och
nanomembranfiltrering är membrantekniker som kan används vid avskiljning av
PFAS och försök har visat en avskiljningsgrad på 99 % för PFAS19.

Omvänd osmos fungerar så att vattnet genom tryck pressas genom ett membran,
medan ämnen med större partikeldiameter än membranet blir kvar. Porstorleken i
ett RO-filter ligger vanligen på ca 1 nm eller mindre20. Koncentrationen av
oönskade ämnen ökar följaktligen i vattenfasen före membranfiltret och kommer
att avskiljas som ett retentat. Nanomembran (porstorlek 1-10 nm21) fungerar på
liknande sätt som omvänd osmos, med skillnaden att membranet ofta är något
mer genomsläppligt och att trycket över membranet är lägre. Membranfiltren är
känsliga för förorening med partiklar och det är därför rekommenderat med ett
partikelavskiljande förfilter innan själva membranfiltret.

En nackdel med membranfilter är att retentatet kommer att innehålla höga
koncentrationer av oönskade ämnen (t.ex. PFAS). Det medför att denna
vattenvolym kommer att behöva genomgå reningssteg innan utsläpp till recipient
eller på annat sätt omhändertas för att inte orsaka miljöpåverkan.

För dimensionering och val av korrekt membranfilter behöver pilotförsök utföras
på det aktuella vattnet som filtret skall anpassas för, därför anges inga
dimensioneringsparameterar här.

3.2.3 Anjonbytesteknik
Anjonbytesteknik fungerar så att ett reversibelt utbyte av joner sker mellan en
jonbytarmassa och en elektrolyt. Genom att utnyttja jonernas olika styrka på
deras elektronegativa laddning kan jonbytaren fånga upp joner från elektrolyten
(t.ex. PFAS i vatten) och ersättas av joner (t.ex. kloridjoner) som från början
fanns laddade på jonbytarmassan. Resultatet blir i exemplet att kloriderna går i
lösning och PFAS avskiljs.

18 Filtrasorb ® 400, Agglomerated Coal Based Granular Activated Carbon, produktblad från
Chemviron Carbon AB
19 http://www.svensktvatten.se/globalassets/dricksvatten/riskanalys-och-
provtagning/reningsmetoder-for-pfaa-i-dricksvatten.pdf, 2018-04-18
20 Dricksvattenteknik 2 (avsnitt 18), publikation U7, Svenskt Vatten, 2010
21 Dricksvattenteknik 2 (avsnitt 18), publikation U7, Svenskt Vatten, 2010
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Försök som utförts med anjonbytesteknik har visat på en avskiljningsgrad på upp
till 95 % för PFAS22. I Uppsala23 har pilotförsök med anjonbytesteknik utförts och
visat på en avskiljningsgrad på 99 %, både med färsk anjonmassa och efter en
längre drifttid.

När jonbytesmassan i exemplet ovan är mättad, dvs när samtliga kloridjoner
ersatts av PFAS, kan den återaktiveras med koksaltlösning. Trots återaktivering
förblir dock en del av jonbytarmassan inaktiv och till slut blir den helt mättad och
måste bytas ut. En nackdel med tekniken är att det under återaktiveringen erhålls
en tvättvattenvolym som innehåller höga halter av PFAS och kommer att behöva
genomgå reningssteg innan utsläpp till recipient eller på annat sätt omhändertas
för att inte orsaka miljöpåverkan.

För dimensionering och val av korrekt jonbytarmassa behöver pilotförsök utföras
på det aktuella vattnet som reningsprocessen skall anpassas för, därför anges
inga dimensioneringsparameterar här.

3.2.4 Laqua Hybridfilter
Laqua Hybridfilter är en reningsmetod som just nu utvecklas av Laqua Treatment
AB. Laqua Treatment AB utvecklar naturliga barriärfilter för rening av olika typer
av förorenade vatten exempelvis lakvatten och tvättvatten från biltvättar. Som
referensanläggningar kan nämnas lakvattenrening till Stena Recycling, RENOVA
och Statoil.

Laqua Hybridfilter är en kombination av flera kända reningstekniker i en process;
phytoremediation med salix, våtmark och barriärfilterteknik (se Figur 4).
Processen är avsedd för året runt-drift och har enligt företaget potential att bli ett
miljövänligt och ekonomiskt alternativ till nuvarande tekniker på marknaden.

Figur 4. Laqua Hybridfilter

22 http://www.svensktvatten.se/globalassets/dricksvatten/riskanalys-och-
provtagning/reningsmetoder-for-pfaa-i-dricksvatten.pdf, 2018-04-18
23 http://www.svensktvatten.se/globalassets/dricksvatten/riskanalys-och-
provtagning/reningsmetoder-for-pfaa-i-dricksvatten.pdf, 2018-04-18
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I ett filtersubstrat planteras snabbväxande energigröda, exempelvis salix. Salix
har en väl dokumenterad förmåga att rena vatten från näringsämnen och har
även kapacitet att ta upp olika tungmetaller24. Filtersubstratet består av torv,
återvunnen kolhaltig aska och leca kulor och har förmåga att adsorbera organiska
föroreningar. Kombinationen av växter och substrat innebär potential att hantera
och rena vatten med mycket komplex sammansättning25. Biomassan skördas efter
ca 2 år och nyplanteras. Filtersubstratet har livslängd på 4 – 7 år vid en
normalbelastning26. Därefter avlägsnas biomassa och filtersubstrat och går till
förbränning.

Huruvida PFAS avskiljs i ett Laqua hybridfilter är inte helt klarlagt, men reduktion
kan sannolikt ske genom adsorption till kolaskan i filtret. Reducering skulle
troligen även kunna ske via salixen och dess rötter. Eftersom referensförsök med
avseende på PFAS och PFOS avskiljning i ett Laqua hybridfilter är begränsade,
krävs drift av en pilotanläggning för att kunna fastställa reduceringskapacitet om
en sådan anläggning skulle installeras vid Karlsborg flygplats.

Det är även svårt att bedöma ytbehovet för en installation vid Karlsborgs
flygplats. En grovt uppskattat parameter för dimensionering av filtret är 50
m3/(m2,år)27. Baserat på dimensionerande maxflöde på 10 m3/h innebär det ett
ytbehov på uppskattningsvis 1700 m2 28. Med pilotförsök skulle
dimensioneringsparametrar för en fullskaleanläggning kunna fastställas.

En nackdel med Laqua hybridfilter är just ytbehovet, och att reningsmetoden
innebär att föroreningarna, bl.a. PFAS, sprids över en väldigt stor yta.
Filtersubstratets livslängd innebär att en stor mängd biomassa och filtersubstrat
behöver omhändertas vart 4 – 7 år. Det skulle även kunna bli utmanande att hitta
en lämplig lokalisering, eftersom smådjur troligen kommer att trivas bra i
salixodlingen och man därför inte vill placera den för nära rullbanan.

24 http://www.svensktvatten.se/contentassets/979b8e35d47147ff87ef80a1a3c0b999/svu-
rapport_2016-05.pdf
25 Möte med Dahn Rosenquist på Laqua Treatment AB, 2018-08-23
26 Möte med Dahn Rosenquist på Laqua Treatment AB, 2018-08-23
27 Möte med Dahn Rosenquist på Laqua Treatment AB, 2018-08-23
28 Baserat på dimensioneringsparameter 50m3/(m2, år) Möte med Dahn Rosenquist på Laqua
Treatment AB, 2018-08-23
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4. Tänkbar systemlösning för Karlsborg

Fokus för denna utredning är att ta fram ett förslag på reningsanläggning för
avskiljning av PFAS från dag- och dränvatten vid Karlsborg flygplats. För att få till
en effektiv avskiljning bedöms det behövas kemisk och mekanisk behandling av
vattnet. För avskiljning av PFAS har filtrering med aktivt kol valts som
avskiljningsmetod, vilket baseras på att aktivt kol är en väl beprövad teknisk
lösning och har uppvisat bra reningsgrad avseende PFAS. Tekniken kräver heller
inte extra rening eller annat omhändertagande av tvättvattenvolymer med höga
halter PFAS i jämförelse med övriga utredda alternativ. En principskiss har tagits
fram för föreslagen lösning (se Figur 5) och i detta avsnitt beskrivs
reningsanläggningen närmare.

Figur 5 Principskiss av reningsanläggning

4.1 Avskiljning av PFAS med aktivt kol – en sammanställning av
erfarenheter
Ramböll utförde under 2015 ett 10 månader långt pilotförsök med lakvatten från
en deponi. Syftet med pilotförsöket var att utreda val av reningsteknik för
lakvattnet samt få fram dimensionerande data för projekteringen av en ny
reningsanläggning för lakvatten.

Reningsprocessen för lakvattnet bestod av kemisk fällning och
lamellsedimentering, följt av sandfilter och kolfilter i serie. Över
lamellsedimenteringen utvärderades avskiljning av järn, suspenderat material
samt organiskt partikelbundna ämnen. Sandfiltret syftade till att få ett så
partikelfritt lakvatten som möjligt för att uppnå så lång livstid på kolfiltrena som
möjligt. Kolfiltrena syftade till att avskilja lösta organiska föreningar.

Koncentrationen suspenderat material (SS) i lakvatten in till sandfiltret varierade
mellan 5 och 20 mg SS/l. Över sandfiltret erhölls en avskiljning av SS på ca 40 %.
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PFOS förekom med medelhalt 0,020 µg/l i lakvattnet. Över hela behandlingslinjen
skedde en reduktion med ca 36 % map PFOS. Dock baseras detta på endast ett
fåtal mätvärden samt med stor mätosäkerhet pga de låga koncentrationerna.

Ytbelastning på sand- och kolfiltren var inledningsvis ca 1,5 m/h, vilket sedan
ökades till 4 m/h. Detta motsvarar en uppehållstid i varje filtersteg på 30 min
respektive ca 15 min. Filtrena spolades med ett intervall på 12 timmar, vilket
kunde ökas till 24 h under sista delen av försöksperioden.

Vid Landvetter29 har Göteborgs universitet utfört försök med rening av PFOS
genom filter med aktivt kol (GAC). I försöket användes en pilotanläggning
bestående av ett utjämningssteg följt av förfilter och sedan 2 kolfilter i serie (se
Figur 6 6).

Figur 6. Flödesschema över anläggningen som användes vid pilotförsök på
Landvetter. Bild från rapport av Johansson, S., 2010.

Kolfiltrena fylldes med inkommande vatten och fick sedan stå i några timmar utan
in- och utflöde. Provtagning utfördes på inkommande vatten, efter kolfilter 1 och
efter kolfilter 2. Ingående koncentrationer till kolfilter 1 var 20 – 40 µg/l PFOS.
Efter kolfilter 1 uppmättes koncentrationerna 0,012 – 0,024 µg/l i utgående
vatten, vilket motsvarar en avskiljningsgrad på > 99 %. Utgående vatten från
kolfilter 1 gick vidare till kolfilter 2. Efter kolfilter 2 uppmättes koncentrationerna
0,0076 – 0,019 µg/l. Detta motsvarar en avskiljning över kolfilter 2 på ca 30 %.
Det är dock viktigt att notera att detta gäller för nytt kol, att pilotförsöket pågick
endast i 8 dygn, samt att reaktionstiden i respektive kolfilter var lång jämfört med
hur en kontinuerlig drift av ett filtersteg med aktivt kol normalt körs.

I tillägg kan nämnas att det idag finns en fullskaleanläggning för avskiljning av
PFAS på Landvetter. Ett studiebesök genomfördes den 16 april 2018 då personal
från Ramböll respektive Fortifikationsverket besökte anläggningen på Landvetter
och blev visade runt av driftpersonalen för anläggningen. För avskiljning av PFAS
har kolfilter installerats och över kolfiltren erhåller man en mycket effektiv

29 Johansson, S., Grundvattenrening av Perflouroktansulfonat (PFOS) med aktivt kol – en
pilotstudie för Luftfartsverket, Göteborgs Universitet – Naturvetenskapliga fakulteten, 2010.



23 av 33

Reningsanläggning för PFAS, Karlsborgs flygplats

Karlsborg, MKB markavvattning

Unr 1320027196-003

avskiljning av PFAS. Dock har man haft en del problem med att det kommer in
höga koncentrationer av lösta organiska föreningar till kolfiltret, vilket medför att
funktionen hos dessa försämras och kolet behöver bytas oftare än förväntat. I
nuläget pågår arbete med att förbättra avskiljningseffekten över sand- och
påsfilter för att åtgärda detta.

En sammanställning av erfarenheterna från användning av aktivt kol för
avskiljning av PFAS i dricksvatten har nyligen publicerats av American Water
Works Association. I rapporten beskrivs resultat från ett flertal
reningsanläggningar för avskiljnings av PFAS. För flera av dem erhålls mycket låga
koncentrationer av PFAS-ämnen i utgående vatten. Erfarenheter från exempelvis
New Jersey visar på att filtersteget med aktivt kol kunde drivas med en
uppehållstid på 15 minuter, med koncentration PFOA under detektionsnivån (5
ng/l) i utgående vatten. Koncentration PFOA i inkommande vatten till filtersteg var
18 – 72 ng/l. I Ohio installerades en anläggningen för avskiljning av PFOA 2007.
Koncentrationen PFOA in till filtersteget är 3,3 µg/l, i utgående vatten ligger
koncentrationen under detektionsgränsen. Det aktiva kolet byts ut ca 1 gång var
3:e månad. Författarna konkluderar dock också att avskiljningsgraden över
kolfiltret varierar mycket mellan anläggningar. Orsaken till detta är troligen dels
att sammansättningen av PFAS-föreningar varierar mellan olika vatten, men även
att innehållet av övriga lösta organiska ämnen i vattnet varierar. Förekomsten av
andra lösta organiska föreningar i vattnet kommer att påverka avskiljningsgraden
över kolfiltret till mycket stor del, eftersom dessa föreningar påverkar kolfiltrets
adsorptionsförmåga negativt. 30

4.2 Översiktlig funktions- och processbeskrivning
Reningsanläggningen består av en helt ny behandlingsanläggning i vilken kemisk
och mekanisk rening av dag- och dränvattnet ingår. Från magasin 2 pumpas
vattnet in i till flockningen, där tillsats och inblandning av fällningskemikalie sker.
Från flockningen leds vattnet till sedimenteringen där partikulärt material och
lösta ämnen avskiljs genom kemisk fällning. Slam från sedimenteringsbassängen
pumpas till ett slamlager varifrån det hämtas med slambil för att sedan
omhändertas. Hur slammet omhändertas beror på vilken kvalitet det har och kan
därför inte bestämmas i detta läge.

Efter sedimenteringen leds vattnet in det första filtersteget med en filtermassa
bestående av Filtralite®. I detta steg sker ytterligare avskiljning av partikulärt
material. Filtersteget utformas med två parallella filter, där ett filter klarar
maxflödet och ett filter är i beredskap. På så vis erhålls en lösning där ett filter
kan vara ur drift även vid maxflöde, t.ex. vid backspolning eller byte av
filtermassa.

Vattnet leds slutligen in till filtersteget med aktivt kol. Det är i detta steg den
huvudsakliga avskiljningen av PFAS-föreningar kommer att ske. Detta filtersteget
består av fyra seriekopplade kolfilter, där tre filter kommer att vara i drift

30 McNamara et al, 2018.
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samtidigt och ett filter är i redundans. Filtersteget med aktivt kol drivs i cykler på
så vis att alla fyra filter ska användas lika mycket, dvs. för varje cykel skiftas
vilket av filterna som är nummer 1, 2 eller 3. Det fjärde filtret står alltid att stå i
stand-by. På så vis kan backspolning eller byte av filtermassa hanteras utan
behov av driftstopp.

Det renade vattnet leds efter aktiv kol-filtren via diken på flygplatsområdet till
Kärnebäcken. Kärnebäcken mynnar sedan ut i Bottensjön som har sitt utlopp i
Vättern.

För backspolning av filtren används i första hand utgående, renat vatten, men
även en möjlighet att kunna använda dricksvatten installeras för backspolningen.
Vid installation av dricksvattenanslutning behöver dricksvattennätet skyddas mot
återströmning genom ett brutet vattensystem. Spolvattnet samlas upp och
pumpas tillbaka till magasin 2.
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4.3 Anläggningsdata
I Tabell 10 presenteras anläggningsdata och processparametrar för anläggningen.

Tabell 10. Anläggningsdata.

Anläggningsdel Parameter Enhet Värde

Flockningskammare Volym inblandning m3 0,5

Total flockningsvolym m3 2,5

Uppehållstid vid Qmedel min 30

Uppehållstid vid Qmax min 15

Sedimentering Antal bassänger st 1

Area m2 10

Ytbelastning vid Qmedel m/h 0,5

Ytbelastning vid Qmax m/h 1,0

Filtersteg Filtralite Antal filter st 2

Total area m2 3

Filterhöjd m 1,7

Total volym m3 5,1

Ytbelastning 2 filter i drift vid
Qmedel

m/h 1,7

Ytbelastning 2 filter i drift vid Qmax m/h 3,3

Ytbelastning 1 filter i drift vid
Qmedel

m/h 3,3

Ytbelastning 1 filter i drift vid Qmax m/h 6,7

Filtersteg Aktivt kol Antal filter st 4

Total area m2 4

Filterhöjd m 2,5

Total volym m3 10

Ytbelastning vid Qmedel m/h 5

Ytbelastning vid Qmax m/h 10

Uppehållstid vid Qmedel min 30

Uppehållstid vid Qmax min 15
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Hela reningsanläggningen placeras i en ny byggnad som byggs i ett plan med
spolvattenvolymer och slamlager i källarplan.

Arealbehovet för behandlingsanläggningen fördelat på respektive steg är ca:

Flockningskammare 1,3 m2

Sedimentering 10 m2

Filtersteg Filtralite 3 m2

Filtersteg Aktivt kol 4 m2

Totalt 18,3 m2

Till detta kommer pumpar, lagringsytor för kemikalier, doserskåp och pumpar till
kemikalier samt körytor för stora fordon. Det totala behovet för anläggningen
bedöms till 100 m2.

4.4 Bedömning av avskiljningsgrad med avseende på PFAS
Den huvudsakliga avskiljningen av PFAS kommer att ske över filtersteget med
kolfilter, varav merparten över kolfilter 1 och 2. Erfarenhet från
reningsanläggningar med kolfilter installerat för PFAS-avskiljning visar att i
kolfilter 1 sker avskiljning av långkedjiga PFAS så som PFOS och PFHxS. Ofta
uppnås en avskiljningsgrad på uppemot 90 - 95 % PFOS i detta steg. Även
reduktion av PFHxS förväntas vara hög (>90 %) över filtersteg 1.
Avskiljningsgraden kommer dock att avta i takt med att kolfiltret blir mättat.
Effektiviteten är även väldigt beroende av hur uppströmsarbetet har fungerat och
vilken separationsgrad av andra föroreningar som har uppnåtts innan vattnet
kommer till kolfilterna.

I kolfilter 2 och 3 avskiljs därefter resterande andel av PFOS och PFHxS samt vissa
övriga PFAS-föreningar. Vilken exakt avskiljningsgrad som uppnås i kolfilter 2 och
3 är svårt att förutsäga, eftersom den beror dels av vilka PFAS-föreningar som
finns i vattnet, dels även av vilka övriga lösta organiska föreningar som finns i
vattnet. Avskiljningsgraden över filtersteg 2 och 3 kan därför variera mellan 60 –
90 %.

Med tre kolfilter i serie uppnås en hög nivå på kontroll och säkerhet för
behandlingsanläggningen; om adsorptionsförmågan i något av kolfilter 1 eller 2
skulle börjar sjunka, med minskad avskiljningsgrad som följd, kan ändå maximal
avskiljningsgrad uppnås över hela filterlinjen.

I Tabell 11 visas inkommande koncentrationer av PFOS och PFAS samt SGI:s
riktvärde för PFOS, och SLV:s åtgärdsgräns för PFAS. Även reduktionsbehovet för
att möta dessa värden presenteras i tabellen, samt andelen PFOS av PFAS.
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Tabell 11. Inkommande koncentrationer av PFOS och PFAS, reduktionsbehov,
SGI:s riktvärde för PFOS, SLV:s åtgärdsgräns för PFAS samt kvoten PFOS:PFAS.

Medel Max Enhet

Inkommande koncentration av PFOS 0,051 0,231 µg/l

- 0,000007 0,00005544 kg/d

SGI:s riktvärde för PFOS 0,045 0,045 µg/l

Reduktionsbehov 24 81 %

Inkommande koncentration av PFAS 0,269 0,630 µg/l

- 0,000032 0,000151 kg/d

SLV:s åtgärdsgräns för PFAS 0,09 0,09 µg/l

Reduktionsbehov 67 86 %

PFOS:PFAS kvot 0,22 0,37

Som presenteras i Tabell 11 är medel- och maxreduktionsbehovet för PFOS 24 %
respektive 81 % för att komma under SGI:s riktvärde för PFOS. För PFAS är
medel- och maxreduktionsbehovet 67 % respektive 86 % för att komma under
SLV:s åtgärdsgräns för PFAS.

En anläggning som består av de reningssteg som beskrivits i detta kapitel bedöms
kunna klara av att reducera PFOS till koncentrationer under SGI:s preliminära
riktvärde på högfluorerade ämnen i grundvatten (0,045 µg/l) och SLV:s
åtgärdsgräns för summa PFAS-11 (0,09 µg/l). Bedömningen är att den totala
reningsgraden av PFAS kommer att ligga kring 90 % över hela linjen. Denna
bedömning är baserad på de förutsättningar som gällt för denna utredning. För att
verifiera anläggningens reningseffekt och vilka utsläppskoncentrationer av PFAS
och PFOS som kan uppnås är det nödvändigt med kontinuerliga försök på plats
med det aktuella drän- och dagvattnet. Dessutom är kontinuerliga försök en
förutsättning för att en mer detaljerad design av anläggningens olika reningssteg
ska kunna tas fram.
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5. Kostnadsbedömning

I utredningen har översiktliga kostnadsbedömningar utförts på förstudienivå.
Resultaten av denna typ av kostnadsbedömningar innehåller relativt stora
osäkerheter, kanske av storleksordningen 20 - 40 %. Utöver det kan
konjunkturläget i branschen vid tillfället för upphandlingen också påverka
prisbilden.  En mer detaljerad kostnadsprognos föreslås genomföras i ett senare
projektskede.

5.1 Investeringskostnader
Framtagning av investeringskostnad för föreslagen reningsanläggning har baserats
dels på uppgifter från leverantörer, dels på i tidigare utförda projekt framtagna
kalkyler för spillvattenanläggningar. Därifrån har priser för de olika
anläggningsdelarna räknats fram.

Kostnad för el/styr, VVS och projektering har bedömts genom schablonvärden
enligt nedan.

· El/styr = 25 % av kostnaden för maskin och bygg
· VVS = 15 % av kostnaden för maskin och bygg
· Oförutsedda kostnader = 20 % av entreprenadkostnad
· Projektering, upphandling, byggledning och kontroll = 20 % av

entreprenadkostnad

Kostnaden för reningsanläggningen bedöms till 7 - 8 MSEK, vilket fördelas enligt
nedan.

· Maskinutrustning 2 – 3 MSEK
· Byggnad 1,8 – 2,7 MSEK
· El/styr 0,7 – 1,1 MSEK
· VVS 0,5 – 0,7 MSEK
· Oförutsett 0,8 – 1,3 MSEK
· Projektering mm 1 – 1,5 MSEK

5.2 Driftskostnader
Driftkostnader för presenterad reningsanläggning kommer att bestå av
energiåtgång (pumpning och omrörning), kemikalier (lut, PAX, polymer),
personalomkostnader, kostnader för utbyte av aktivt kol samt slamhantering.

För bedömning av medeleffektbehovet för en sådan här anläggning har ett projekt
Ramböll nyligen utfört åt Kretslopp och vatten, Göteborgs stad, använts. Baserad
på denna bedöms medeleffektbehovet för anläggningen till 2 kW. Med ett
energipris på 1,1 kr/kWh innebär detta en årlig energikostnad på ca 20 kkr.

Driftkostnader avseende kemikalier utgörs av lut, PAX och polymer.
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Kemikaliekostnaderna per år bedöms till följande
· Lut 20 000 kr
· PAX 30 000 kr
· Polymer 3 000 kr

I posten personalomkostnader ingår följande roller: driftingenjör, tekniker,
miljö/processingenjör samt laboratoriepersonal. För drift av en anläggning
motsvarande den som beskrivits ovan är bedömningen att det krävs 0,5
heltidstjänster, fördelade på de 4 positionerna.

Kostnaden för utbyte av aktivt kol baseras på antagandet att det aktiva kolet ska
bytas ut 2 ggr/år för varje filter. Kostnaden för att byta ut det aktiva kolet antas
till ca 45 000 kr per filter. I detta ingår kostnad för ny filtermedia,
mottagningskostnad för det förbrukade kolet samt all hantering av både nytt och
förbrukat kol. Med 4 kolfilter blir kostnaden för denna post ca 360 000 kr.

I posten slamhantering ingår hantering av uppkomna slammängder från
sedimenteringen. Avsättningen för denna slammängd kommer att bero helt på
dess kvalitet, och kostnaden för denna post är därför svårbedömd i dagsläget. Om
man antar att slamkvaliten blir liknande den som vid rening av lakvatten kan det
antas en kostnad om 8 000 kr per hämtning av 10 m3 slam. Uppkomna
slammängder per år beräknas i denna utredning till ca 160 – 170 m3 per år med 1
% TS vilket innebär en årlig driftkostnad på 125 000 – 135 000 kr.
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6. Diskussion

För avskiljning av PFAS har filter med aktivt kol föreslagits, vilket baseras på att
aktivt kol är en väl beprövad teknisk lösning och har bra reningsgrad avseende
PFAS. Tekniken kräver heller inte extra rening eller annat omhändertagande av
tvättvattenvolymer med höga halter PFAS i jämförelse med övriga utredda
alternativ.

Vidare föreslås att filtersteget med aktivt kol utformas med tre kolfilter i serie.
Erfarenhet från fullskaleanläggningar visar på att denna typ av utformning ger
goda förutsättningar för att kunna uppnå en långtgående avskiljning av flera olika
typer av PFAS-föreningar. Bedömningen är att en total avskiljningsgrad av PFAS
kring 90 % över hela kolfilterlinjen. Initialt kan även högre reduceringsgrad
uppnås, men den avtar med tiden. I det första filtret förväntas merparten av de
långkedjiga PFAS föreningarna, så som PFOS och PFHxS, att avskiljas. I de
följande två filterna kommer resterande PFOS och PFHxS adsorberas samt vissa
av de övriga PFAS föreningar. Utgående koncentrationer av PFAS och PFOS
bedöms komma ligga under SLV:s åtgärdsgräns på 0,09 µg/l respektive SGI:s
rekommenderade riktvärden för PFOS (0,045 µg/l). Med ytterligare kolfilter skulle
ännu lägre koncentrationer av PFAS i utgående vatten kunna uppnås, men för
denna applikation bedöms det som rimligt med tre kolfilter i serie.

För att erhålla önskad avskiljning är det mycket viktigt med en väl fungerande
förbehandling, så att det aktiva kolet inte mättas av andra ämnen. Vilken
avskiljningsgrad som kan uppnås över kolfiltren vid kontinuerlig drift kommer till
stor grad att bero på koncentrationen av övriga lösta organiska föreningar i
inkommande vatten. Med höga koncentrationer av dessa ämnen försämras
kolfiltrets adsorptionsförmågas för PFAS markant. En bra förbehandling minskar
även driftkostnaden för filtersteget med aktivt kol, dels pga färre backspolningar,
dels genom ett lägre behov av destruering och inköp av nytt kol. I tillägg till
föreslagen behandlingslinje skulle även ett extra oxiderande steg kunna installeras
innan kolfilter-steget. Detta skulle exempelvis kunna bestå av UV-ljus kombinerat
med väteperoxid. I ett sådant behandlingssteg skulle lösta organiska föreningar
oxideras bort, vilket skulle kunna möjliggöra en effektivare avskiljning över
kolfiltrena.

Som förbehandling föreslås sedimentering med kemisk fällning följt av ett
filtersteg. Vad gäller det förbehandlande filtersteget är sandfilter en vanligt
förekommande lösning, men Filtralite® bedöms i detta fall vara ett intressant
alternativ p.g.a. dess högre kapacitet jämfört med traditionella sandfilter. Positiva
bieffekter av en väl utformad förbehandling är att även andra ämnen som anses
oönskade i naturen kommer att avskiljas, som t.ex. metaller och fosfor. Dock har
ej dessa effekter kvantifierats i denna utredning.

För valda medel- och maxflöden samt en magasinsvolym på 1 000 m3 kommer
den totala reningsgraden map på PFAS på området vid Karlsborgs flygplats
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uppskattningsvis att ligga på ca 85 – 90 % både vid ett 10-års regn och vid ett 2-
års regn. Uppskattningen utgår från nuvarande föroreningsgrad, d.v.s. de
uppmätta PFAS-halterna (se 2.3.1) samt sammansättningen av PFAS, och
inkluderar de orenade, förbiledda vattenvolymerna vid respektive regn.

7. Förslag till fortsatt arbete

För att kunna bestämma anläggningens utformning på en mer detaljerad nivå och
bedöma vilka utsläppskoncentrationer som kan uppnås krävs kontinuerliga försök
med föreslagen processlösning samt det aktuella drän- och dagvattnet. Försöken
kan utformas som labb- och/eller pilotförsök, och resultaten från dessa används
för att bestämma erforderliga uppehållstider, ytbelastning och drift av respektive
processteg samt bedöma vilka utgående halter av PFAS och PFOS som skulle
kunna åstadkommas.

Fördelarna med försök i labbskala är att kostnaden är lägre jämfört med
pilotförsök och att resultat går att få fram relativt snabbt. Alternativt kan flera
parallella försök köras samtidigt. Nackdelarna är att skalan är liten vilket ger en
viss osäkerhet och ibland svårighet att skala upp resultaten, samt att labbförsök
även kräver att vattnet hämtas manuellt i dunkar och tillsätts labbsystemet. Med
pilotförsök kan processen köras kontinuerligt med det aktuella vattnet och hela
tiden få med dess variation i sammansättning. Detta innebär mer pålitliga resultat
som är lättare att översätta till en fullskaleanläggning. I tillägg gör skalan att en
större andel av systemet kan vara automatiserad vilket underlättar driften.
Pilotanläggningen är dock mer kostsam jämfört med labbförsök, och kräver att det
finns driftpersonal på plats som kan drifta anläggningen under hela testperioden.

Alternativa metoder till den processlösning med aktivt kol som presenteras i
denna rapport kan eventuellt testas i parallella labb-/pilotförsök.
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Avrinning och fördröjning av dag- och dräneringsvatten inom
område för planerad markavvattning inom Karlsborgs flygplats

1. Bakgrund och syfte

I den miljöprovtagning som utförts inom Karlsborgs flygplats med anledning av planerad
markavvattning har förekomst av PFAS-föreningar i grundvatten påvisats med halter över
rekommenderade riktvärden enligt Naturvårdsverket och Livsmedelsverket. Detta har utmynnat i
utredning om möjlighet till reningsåtgärder för delar av det dag- och dräneringsvatten som
kommer att avrinna från området inom Karlsborgs flygplats. Det delområde som benämns A1 i
bilaga 1 och 2, ligger i anslutning till den sydvästra delen av rullbanan och har visat på högre
PFAS-halter än övriga områden inom den planerade markavvattningen.

I detta PM redovisas förutsättningar och förslag på hantering av dag- och dränvatten för den
planerade reningsanläggningen.

2. Befintliga förhållanden

2.1 Dag- och dräneringsvatten
Delområde A1, vid flygplatsens sydvästra del, omfattar ett område på ca 18 ha, som utgörs av
gräsytor i form av ett dräneringsområde samt asfaltsytor, se bilaga 1. Avledning av dag- och
dräneringsvatten sker idag. Dräneringar finns längs med rullbanan och asfaltytor, men inte på de
öppna gräsytorna. Avrinningen från asfaltytorna avleds huvudsakligen i dagvattenledningar.

Dag- och dräneringsvatten från område A1 avleds i två dagvattenledningar (Ø 225 mm) som
ansluter till befintlig dagvattenkulvert (Ø 900) R17D02, ledningsnät markerat med grön färg i
bilaga 2 och 3. Denna kulvert avleder samtidigt dag- och dräneringsvatten från området för Kråks
skjutfält, sydväst om flygplatsen. Avledning av dag- och dräneringsvatten från detta område rinner
vidare ut i ett större dike som löper under en järnvägstrumma och längre ned ansluter till
Kärnebäcken, som mynnar i Bottensjön.

Två utlopp R17D04 och R17D05 avleder dag- och dränvatten från område A1 mot ett dike, söder
om banvallen, se bilaga 2 (rosa och orange system). En mindre del av A1 avleds idag åt nordost,
via ledningsnät markerat med ljusblå färg, i bilaga 2 och 3, till en pumpstation placerad i
anslutning till R17D08. Större delen av flygfältets avrinning avleds via denna pumpstation. Pumpat
dag- och dräneringsvatten avleds till en större kulvert (Ø 1000) som mynnar i Kärnebäcken, där
diket från Kråks skjutfält och sydvästra delen av flygfältet ansluter.

Det avrinningsområde, som Kråks skjutfält och den sydvästra delen av flygfältet tillhör är ca 294
ha stort. Utbredningen av de dräneringar som är anslutna till dagvattenledningen från skjutfältet är
inte helt klarlagd. Motsvarande avrinningsområde för resterande del av flygfältet med omgivningar
är ca 188 ha, se bilaga 2.

2.2 Geologi, geotekniska förhållanden och hydrologi
De geologiska provtagningar som genomförts inom området uppvisar förekomst av finkorniga
jordar i form av sandig siltig morän och lerig silt under matjordsskiktet.

Hydrogeologiska undersökningar har utförts separat inom ramen för projektet och
grundvattennivåerna i förhållande till markytan har inom området för planerad markavattning då
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uppmätts till mellan markytans nivå ned till ca 1,8 meter under markytan. Nivåerna varierar mellan
olika mättillfällen i enskilda punkter, se separat PM.

3. Flödesberäkningar och framtida åtgärder

3.1 Flödesberäkningar av dag- och dränvatten
I bilaga 4 redovisas de planerade dräneringsåtgärderna vid rullbanan i en sektionsskiss
tillsammans med information om djup och längd på dräneringsledningarna. Utöver den planerade
nyanläggningen av dräneringar för markavvattning kommer befintlig kantdränering att bytas ut i
ett separat projekt. Kantdräneringen förläggs i anslutning till rullbanan och kringfylls med
makadam. Utanför kantdräneringen anläggs ett makadamdike som kommer att fungera som ett
fördröjningsmagasin för rullbanans dagvatten. Inom delområde A1 uppgår längden av
kantdräneringen till ca 1,2 km (Ø 110 mm) och makadamdikena till en längd av ca 1,7 km
toppslitsad dagvattenledning (Ø 160 mm). Dräneringsledningarna i makadamdikena läggs på ca
1 m djup. Den magasinerande kapaciteten i de planerade makadamdikena i delområde A1 utgör
totalt ca 740 m3, se bilaga 5.

Dag- och dränvatten från delområde A1 avleds via befintliga dagvattenledningar till en ny
dagvattenledning (Ø 400 mm) som stryps till ett utflöde på ca 200 l/s. Detta ger upphov till en
fördröjd volym på ca 500 m3 inom delområde A1 vid ett regn med 5-års återkomsttid och en
varaktighet på 15 min, se tabell 1.

Med ett flöde på ca 17 l/s vid planerad reningsanläggning ger en fördröjd volym på ca 1300 m 3 vid
ett 5-årsregn och ca 770 m3 vid 1-årsregn, se tabell 1.

Utförliga dag- och dränvattenberäkningar för regn med olika återkomsttider och volymer kan
utläsas ur bilaga 5 (P110, Svenskt Vatten, 2016).

Tabell 1. Flöden och magasinskapacitet (fördröjning i makadamdiken och planerat fördröjnings magasin vid
reningsanläggning) vid ett 5-års- och ett 1-årsregn med varaktighet 15 minuter, bilaga 5.

Område Avtappnings-
flöde (l/s)

Beräknad
magasinsvolym

5-årsregn
(m3)

Beräknad
magasinsvolym

1-årsregn
(m3)

Planerad
fördröjningsvolym i
makadamdiken &

magasin (m3)
Delområde A1 ca 200 ca 500 ca 170 ca 740
Framtida
reningsanläggning ca 17 l/s ca 1 300 770

ca 1 300
alternativt ca 770

3.2 Åtgärder vid fördröjning av dag- och dräneringsvatten före reningsanläggning
Dagvattenledningar från Kråks skjutfält och från yta A1 separeras vid det gemensamma utloppet
som går ut i det öppna diket vid järnvägen, benämnt R17D02. Syftet med detta är att inte belasta
en reningsanläggning med ett stort flöde av rent dag- och dräneringsvatten från Kråks skjutfält.

Dagvattenledning från delområde A1 ansluts till planerat fördröjningsmagasin för
reningsanläggning. Utloppen vid R17D04 och R17D05 bör studeras mer noggrant när det gäller att
bestämma avledningen inom avrinningsområdet. Likaså ska avledningen från de
dräneringsområden i område A1, som ligger inom ljusblått system idag, studeras närmare så att
man vid detaljprojektering säkerställer avledning av dessa till reningsanläggning om behov
föreligger.
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3.3 Fördröjningsmagasin för reningsanläggning
Vid val av fördröjningsmagasin spelar flera faktorer in. Inom Fortifikationsverket är det känt att
öppna vattenytor såsom fördröjningsdammar drar till sig fågelliv som kan störa flygsäkerheten vid
start- och landningssituation av flygfarkoster. Ett underjordiskt fördröjningsmagasin är att föredra i
detta fall vid närheten av ett flygfält.

Andra aspekter är inköp, krav på geotekniska förutsättningar (marktyper, grundvattennivå),
installation, livslängd och underhåll (Jämförelse av fördröjningsmagasin för dagvatten, 2015) .

3.4 Olika typer av underjordiska fördröjningsmagasin
Underjordiska fördröjningsmagasin kan utföras med plastkassetter, betong- eller plaströrsmagasin,
dagvattentunnel, fördröjningsdike samt makadammagasin. Den kostnads- och volymeffektivaste
magasinstypen är normalt kassettmagasin eller dagvattentunnel.

3.5 Kostnadskalkyl fördröjningsmagasin
En enkel kostnadskalkyl har upprättats för ett kassettmagasin respektive ett plaströrsmagasin.
Fördröjningsvolymen bestämdes till ca 1 000 m3.

Totalkostnad för ett kassettmagasin ligger på ca 10 miljoner kr. Motsvarande totalkostnad för ett
plastörsmagasin ligger på ca 16 miljoner kr, se bilaga 6.

Figur 1. Fördröjningsmagasin av plastkassetter.

3.6 Slutsatser
Den magasinerande volymen som fördröjs i makadamdikena efter planerade åtgärder balanserar
det ökade flödet inom delområde A1 vid ett 5-årsregn.

Behovet av fördröjningsvolym för reningsanläggningen beräknas uppgå till ca 720 – 1300 m 3.
Detta beroende på vilken återkomsttid för regn som väljs (bilaga 5). Fördröjningsmagasin för
reningsanläggning föreslås att utformas som ett underjordiskt fördröjningsmagasin. Placering av
ett fördröjningsmagasin utförs i ett senare skede. Totalkostnad för ett fördröjningsmagasin anlagt
av plastkassetter beräknas till ca 10 miljoner kr.

Årsmedelflödet från delområde A1 beräknas till ca 1,2 l/s eller 4,3 m3/tim, (SMHI, se bilaga 5).
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NYA DIKESDJUP VID RULLBANANA

Avrinningsområde A1
Medel-

djup [m]
Volym

makadam
[m3/m]

Längd [m] Hålrumsvolymen [m3],
(30%) av total volym

makadam
Bef. Öppet dike väster om järnvägen
(utlopp för avrinningsområde 1)

1,7 120
(bara

inmätt
längd)

Bef. öppet dike öster om järnvägen 1 730
Makadamdike 1 1,1 1700 560
Kantdränering 1 0,51 1200 180
jordbruksdränering 0,9 2200



 Bilaga 5
Dagvattenutredning - Karlsborg Flygplats 2018-03-20

Rev. 2018-04-19
Planerade förhållanden innan ombyggnation

Avrinningsområde A1

Yta Area  [m2]
Avrinnings-
koefficient

Reducerad area
A red [m2] Flöde idag [l/s] Annan kommentar

Naturmark 136 094 0,1 13 609 Regnvaraktighet lika
Dränerad mark 0 0,2 0 med rinntid=15 min
Grusväg/grusplan 1 120 0,3 336 Återkomst T=10 år
Asfalterade ytor 39 170 0,8 31 336

i = 181 l/s ha
A= 176 384 A r = 45 281 818

A ha = 17,6 A r ha = 4,5

Planerade förhållanden efter ombyggnation

Avrinningsområde A1

Yta Area  [m2]
Avrinnings-
koefficient

Reducerad area
A red [m2] Flöde idag [l/s] Annan kommentar

Naturmark 0 0,1 0 Regnvaraktighet lika
Dränerad mark 136 094 0,2 27 219 med rinntid=15 min
Grusväg/grusplan 0 0,3 0 Återkomst T=10 år
Asfalterade ytor 40 290 0,8 32 232

i = 181 l/s ha
A= 176 384 A red = 59 451 1074

A ha = 17,6 A red ha = 5,9

Förändring av yta och flöde

Avrinningsområde
Nuvarande A r

[ha] Planerad A r [ha] Flöde idag [l/s]
Flöde planerat

[l/s] Flödesökning [l/s]
Delområde A1 4,5 5,9 818 1 074 256

Ramböll Sverige AB
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Magasineringsbehov av dag- och dränvatten vid olika återkomsttider

Avtappning från
område A1 [l/s]

Reducerad area
A red [ha] Avtappning l/s ha red

Återkomsttid
månader

Utnyttjad
magasinsvolym,

område A1* [m 3 ]

Planerad
fördröjningsvolym

inom område A1 [m 3 ]
200 5,9 34 120 730 740
200 5,9 34 60 493 740
200 5,9 34 24 276 740
200 5,9 34 12 166 740

Magasineringsbehov vid reningsanläggning av dag- och dränvatten vid olika återkomsttider

Avtappning från
reningsanläggning

[l/s]
Reducerad area

A red [ha]

Avtappning från
reningsanläggning

l/s ha red

Återkomsttid
månader

Total
magasinsvolym
före renings-
anläggning

[m 3 ]

Nödvändig
magasinsvolym före
reningsanläggning

avräknat volym inom
område A1*

[m 3 ]
16,7 5,9 2,8 120 2 329 1 599
16,7 5,9 2,8 60 1 773 1 280
16,7 5,9 2,8 24 1 233 957
16,7 5,9 2,8 12 934 768

11,1 5,9 1,9 120 2 790 2 060
11,1 5,9 1,9 60 2 229 1 736
11,1 5,9 1,9 24 1 659 1 383
11,1 5,9 1,9 12 1 330 1 164

2,8 5,9 0,5 120 3 508 2 778
2,8 5,9 0,5 60 2 947 2 454
2,8 5,9 0,5 24 2 377 2 101
2,8 5,9 0,5 12 2 047 1 881

Årsnederbörd: 671 mm/år (SMHI vattenweb, Vattenbalans 1981-2010)

Yta Area [m2] Nederbörd P (mm)
Avdunstning E

(mm)
Nettonederbörd

(mm)
Beräknad

nettonederbörd [m 3 ]

Avrinnings-
koefficient

(andel som ej
bildar

grundvatten)

Årsavrinning från
dräneringsområde

med a-koff.      [m 3 ]

Medelflöde från
dräneringsområde

med a-koff.
[l/s]

Dränerad mark 137 000 671 436 235 32 195 0,5 16098 0,5
Asfalterade ytor 40 300 671 0 671 27 041 0,8 21633 0,7

Summa 1,2

Ramböll Sverige AB



Kalkyl på fördröjningsmagasin
Bilaga 6

Karlsborg fördröjnings magasin 1

Enhet Mängd Pris Kostnad
Schakt m³ 1 700 250 425 000
Fyllning m³ 1 500 400 600 000
DV kassetter (3,72 st/m3,
Pluvial Cube) st 3 720 900 3 348 000
Överbyggnad gräsplan m² 1 500 150 225 000
Rörledningar m 200 2 000 400 000
Ventiler mm x 1 000 000

5 998 000
Omkostnader 25% 1 499 500
Projektering 10% 749 750
Totalentreprenadskostnad 8 247 250
Beställarkostnader 5% 412 363
Oförutsett 10% 865 961
Totalkostnad 9 525 574

Karlsborg fördröjnings magasin 2

Enhet Mängd Pris Kostnad
Schakt m³ 6 500 250 1 625 000
Magasinsrör Ø 800 m 2 000 2 000 4 000 000
Fyllning m³ 5 000 400 2 000 000
Överbyggnad gräsplan m² 5 500 150 825 000
Rörledningar m 200 2 000 400 000
Ventiler mm x 1 000 000

9 850 000
Omkostnader 25% 2 462 500
Projektering 10% 1 231 250
Totalentreprenadskostnad 13 543 750
Beställarkostnader 5% 677 188
Oförutsett 10% 1 422 094
Totalkostnad 15 643 031
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2018-12-10
Uppfyllelse av kravet på sakkunskap

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) har utarbetats av ett team på Ramböll. Ramböll är en
konsultfirma med ca 180 medarbetare inom miljöområdet i Sverige samt konsulter inom bland
annat vattenresurser och VA-teknik. De medverkande personerna har kunskap och erfarenhet från
arbeten med MKB:er och har även sakkunskap inom olika områden som beskrivs och utreds i
MKB:n. Nedan listas de personer som huvudsakligen har arbetat med uppdraget. Utöver dessa har
flera personer inom Ramböll bidragit med sakkunskap inom specifika kompetensområden i
utredningar som har utgjort underlag till MKB:n.

Anna Thelin är civilingenjör väg- och vattenbyggnad. Anna arbetar som uppdragsledare och
teknikansvarig miljö på Rambölls miljöavdelning i Göteborg. Anna arbetar mycket med miljöfrågor
och miljöpåverkan i samband med anläggningsprojekt, myndighetskontakter, anmälningsärenden,
tillstånd och dispensansökningar, miljökontroll, miljötekniska markundersökningar, bedömningar
vid hantering av massor, avfall- och VA-frågor etc. Anna har drygt 20 års erfarenhet inom
miljöområdet.

Louise Larborn är civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik med inriktning mot teknisk miljövård.
Louise arbetar som uppdragsledare vid Rambölls miljöavdelning i Göteborg med utredningar inom
områdena avfall, förorenade områden, egenkontroll och vatten. Hon är väl förtrogen med
miljölagstiftningen och dess tillämpning framför allt inom områdena avfall, förorenad mark, MKB
och egenkontroll och hon har medverkat både som uppdragsledare och handläggare i flera
miljöprövningsärenden. Louise har mer än 20 års yrkeserfarenhet inom miljöområdet och har
arbetat som konsult sedan 1997.

Håkan Lindved har examen från miljö- och hälsoskyddslinjen. Håkan arbetar på Rambölls
miljöavdelning och har varit verksam som miljökonsult i 19 år som uppdragsledare och
handläggare för MKB och ansökningshandlingar i samband med miljöprövning av bl a flygplatser,
hamnar, vattenverksamhet, vindkraft, detaljplaner m.m. Håkan har i tidigare anställning som
miljöinspektör vid Göteborgs miljöförvaltning arbetat med bl a samordning och tillsyn av miljöfarlig
industri, olycksberedskap och frågor om kemikalielagstiftning samt övriga tillsynsfrågor inom en
miljönämnds ansvarsområde.

Peter Wirdenäs har en magisterexamen i miljövetenskap med inriktning mot naturvårdsbiologi.
Han arbetar som senior konsult med frågor som främst berör tillståndsansökningar och MKB för
planer och projekt. Hans roll som konsult är utredare, handläggare och ekolog. Hans kompetens
inkluderar bland annat bedömning av konsekvenser för växt- och djurliv, naturmiljöer,
artskyddsfrågor, Natura 2000-frågor och dispensansökningar. Han har arbetat på Ramböll sedan
januari 2018. Tidigare erfarenheter innefattar bland annat 13 år på Länsstyrelsen, där han arbetat
med naturvärdesbedömning, vindkraft, väg- och järnvägsplaner, detaljplaner, bildande av
naturreservat med mera.

Kaisa Malmqvist har arbetat som biolog sedan 2001. Kaisa arbetar huvudsakligen med MKB, men
även andra typer av tillståndsansökningar och miljöutredningar, framförallt med inriktning mot
ekologiska frågor. Hon fungerar också som biologiskt sakkunnig i olika typer av miljöutredningar.
Kaisa arbetade på Ramböll 2015-2018 och arbetar nu på ett annat konsultbolag. Åren närmast före
Ramböll var hon anställd som naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län (i 11
år), där hon arbetade med åtgärdsprogram för hotade arter, skötselplaner, prövningar enligt
miljöbalken samt granskning av kommunala översiktsplaner och detaljplaner. Tidigare arbetsgivare
är bl.a. Jordbruksverket och Länsstyrelserna i Jönköpings och Gotlands län.
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