
Rapport 117298 
Version 3.0 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

MILJÖUTREDNING FÖRORENING 
BÄCKEFORS 
 

DETALJPLAN - BÄCKEFORS TERMINALEN, SÖDRA SKOGSÄGARNA 
EK FÖR 
 
 

 
 



Miljöutredning förorening Bäckefors 
 

Projektnummer 153749 
 

 

Sigma Civil AB  RAPPORT-118510 

www.sigmacivil.se 
 

Version 1.12 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MILJÖUTREDNING FÖRORENING BÄCKEFORS 
  

Kund:  Södra Skogsägarna ek för 
  
 
 
 
 

Organisation Sigma Civil 
Projektansvarig: Jimmie Simonsen 
Upprättad av:  Lars Gråbergs 

 Granskad av:  Johan Ehle 
Godkänd av:  Lars Gråbergs 

 
Projektnummer: 153749 
Upprättad:  2021-03-04 
Reviderad:  2021 11 16 
Dokumentnummer: 117298 
Version:  3.0  



 Rapport 117298 
Version 3.0 

Projektnummer 153749 
 

 

 

Sigma Civil AB  Rapport 117298 

www.sigmacivil.se 2(18) Version 3.0 

 
  



 Rapport 117298 
Version 3.0 

Projektnummer 153749 
 

 

 

Sigma Civil AB  Rapport 117298 

www.sigmacivil.se 3(18) Version 3.0 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1 INLEDNING .................................................................................................................................................4 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE .............................................................................................................4 

2 OMRÅDESBESKRIVNING .............................................................................................................................4 

2.1 VERKSAMHETER .........................................................................................................................4 

3 GEOLOGI OCH GENOMSLÄPPLIGHET ............................................................................................................5 

3.1 JORDARTSFÖRTHÅLLANDEN .....................................................................................................5 

3.2 BERGGRUND ...............................................................................................................................5 

3.3 GRUNDVATTEN ..........................................................................................................................6 

4 BEDÖMNINGSGRUNDER ..............................................................................................................................7 

5 UTREDNING ................................................................................................................................................7 

5.1 GRUNDVATTEN PROVTAGNING ................................................................................................7 

5.2 JORDPROVTAGNING ..................................................................................................................9 

5.3 KOMPLETTERANDE HYDROGEOLOGISK UNDERSÖKNING .....................................................11 

6 RISKBEDÖMNING ......................................................................................................................................14 

7 SLUTSATS OCH REKOMMENDATION .........................................................................................................17 

REFERENSER ........................................................................................................................................................18 

 
  



 Rapport 117298 
Version 3.0 

Projektnummer 153749 
 

 

 

Sigma Civil AB  Rapport 117298 

www.sigmacivil.se 4(18) Version 3.0 

1 INLEDNING 
Södra skogsägarna exploaterar för uppförande av en ny omlastningsterminal för virke i Bäckefors. 
Området ligger inom grundvattentäkten Ödskölts Moar med god tillgång på grundvatten av mycket 
god kvalitet. Ödskölts Moar är ett vattenskyddsområde. Grundvattenmagasinet har mycket goda 
uttagsmöjligheter och förser Bäckefors med dricksvatten. I samband med en hydrogeologisk 
undersökning installerades grundvattenrör i friktionsjorden inom planområdet. I dessa rör har 
förhöjda halter av föroreningar observerats. Södra skog har med anledning av detta uppdragit Sigma 
Civil att utföra en översiktlig miljöutredning med syfte att identifiera eventuell källa/orsak till 
föroreningarna i grundvatten samt föreslå åtgärder och handlingsplan genom upprättande av ett 
kontrollprogram.     

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 
Föroreningar har observerats i grundvattnet i grundvattenrören GW20SC14 och GW20SC40 
installerade i februari respektive juni år 2020. Installerade grundvattenrör är tillverkade i 1”-tums 
rostfritt stål. Halten bly var kraftigt förhöjd i GW20SC40, men även nickel och zink var förhöjda. 
Tecken på oljeförorening noterades i rör GW20SC14 där tyngre alifater (>C16-35) observerades i 
förhöjda halter. Resultaten föranledde förnyad provtagning i grundvattnet för att kontrollera 
observerade halter. I samband med undersökningen genomfördes även jordprovtagning i 4 punkter 
omkring installerade grundvattenrör GW20SC14 och GW20SC40, i syfte att kontrollera förekomst av 
eventuella föroreningskällor och bedömning om spridning i så fall sker till grundvattnet.     

2 OMRÅDESBESKRIVNING  
Planområdet ligger inom Ödskölts moar som under 1800-talet var en mötesplats och övningsfält för 
militären. Marken består idag av ett kalhygge vid GW20SC14 och blandad ungskog cirka 2 m i höjd 
omkring GW20SC40, efter en slutavverkning för ett antal år sedan.  

2.1 VERKSAMHETER  
Potentiellt miljöfarlig och förorenande verksamhet inom planområdet är skogsbruk med 
skogsmaskiner som används vid avverkning och för andra skogsvårdande åtgärder. Historisk 
verksamhet på området är militära aktiviteter med övningsfält där bl.a. ammunition och krut 
hanterats.   

2.1.1 Industrideponi 
Strax nordost om planområdet finns en industrideponi, objekt id 156950 i nationella databasen över 
förorenade och inventerade förorenade områden (Länsstyrelsernas s.k. EBH-stöd). Här har bl.a. 
deponerats schaktmassor och deponin har i MIFO fas-1 (inventering) indelats i riskklass 3 (låg risk) 
enligt kriterier framtagna av länsstyrelsen i Västra Götaland. Tillsynsmyndigheten (kommunen) har 
avslutat inventeringen med bedömningen att inga ytterligare åtgärder behöver vidtas, t.ex. 
miljöteknisk markundersökning. Miljöteknisk markundersökning med provtagning för kontroll av 
förekomst av föroreningar inom deponiområdet har inte utförts enligt tillgänglig information.  
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2.1.2 Militär mötesplats  
Under 1800-talet då Ödskölts Moar var militär mötesplats och övningsfält hanterades ammunition 
och krut på området. Det kan inte uteslutas att den historiska övningsverksamheten kan ha gett 
upphov till blyförorening i mark som spridits till grundvattnet.  

2.1.3 Skogsbruk    
Miljöfarlig verksamhet på planområdet i modern tid är skogsmaskiner som används för avverkning 
och skogsvård. Det kan inte uteslutas att påträffad oljeförorening i grundvattnet kan ha ursprung från 
diesel eller hydraulolja från skogsmaskiner som arbetat inom området.   

3 GEOLOGI OCH GENOMSLÄPPLIGHET  

3.1 JORDARTSFÖRTHÅLLANDEN   
Jorden inom området utgörs av ett tunt skikt mulljord följt av grusig sand med en mäktighet 
varierande mellan 1 m ned till ca 6 m under markytan. Sanden har medelhög till mycket hög relativ 
fasthet vilket gör provtagningar och statiska sonderingar svåra att utföra med normalt förfarande. 
Mest troligt har sanden en mäktighet på ca 5 – 9 m på hela sträckan, detta har dock inte kunnat 
verifieras. Under sanden cirka 5 - 9 m under markytan återfinns lera.  

3.2 BERGGRUND 
Berggrunden inom området Ödskölts Moar innehåller enligt SGU´s kartvisare låga bakgrundshalter 
av bly.  

3.2.1 Jordart och markens genomsläpplighet 
Naturlig jordart inom Ödskölts Moar är isälvssediment. Genomsläppligheten eller s.k. hydraulisk 
konduktivitet är hög i isälvssediment vilket innebär att föroreningar är mobila och rör sig med 
infiltrerad nederbörd. Detta innebär en risk för spridning i vertikal led av markföroreningar till 
grundvatten.   
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Figur 1. Markens genomsläpplighet (SGU.se). 
Planområdet markerat med blå rektangel.  

 

3.3 GRUNDVATTEN 
Verksamhetsområdet omfattas av grundvattenförekomsten Ödskölts Moar med god tillgång på 
grundvatten av mycket god kvalitet. Ödskölts Moar är ett vattenskyddsområde. Magasinet är ytligt i 
huvudsakligen jordakvifär, och överlagras inte till någon del av annat definierat magasin. Inom 
grundvattenmagasinets avgränsning har flera grundvattenrör installerats, varav GW20SC14 och 
GW20SC40 var funktionella och vattenprover kunde uttas för analys. De hydrogeologiska 
förhållandena inom detaljplaneområdet har utretts och beskrivits (Sigma, 2020), och 
grundvattennivåerna har mätts in i tidsserie och redovisas i översiktlig hydrogeologisk PM (Sigma, 
2021).  

 

 

Figur 2. Grundvattenmagasin och strömningsriktningar Ödskölts Moar.  Prickade linjen mitt i 
magasinet visar vattendelare. Planområdet markerat med röd ring.  
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4 BEDÖMNINGSGRUNDER 
SGU har tagit fram bedömningsgrunder för grundvatten med syftet att främst bedöma grundvattnets 
tjänlighet som dricksvatten. Bedömningsgrunderna har även anpassats till Livsmedelsverkets 
gränsvärden respektive Socialstyrelsens riktvärden för dricksvatten. Dessa gräns- och riktvärden är 
satta utifrån effekter avseende vattnets användbarhet som dricksvatten. Halter som överskrider 
dessa rikt- och gränsvärden klassas i SGU:s bedömningsgrunder som ”Mycket hög halt”. I 
Naturvårdsverkets rapport om metodik för inventering av förorenade områden (rapport 4918) finns 
jämförvärden för indelning av tillstånd för förorenat grundvatten.  
 
Vid framtagande av jämförvärdena utgår riskbedömningen från gränsvärden för dricksvattenkvalitet. 
Gränsvärdet ligger mellan Naturvårdsverkets tillståndsklasser ”Mindre allvarligt” och ”Måttligt 
allvarligt”. Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) har tagit fram riktvärden för 
petroleumämnen i grundvatten. Riktvärdena avser halter inom området för föroreningskällan. 
Riktvärdena har tagits fram för fem olika typfall; dricksvatten, ångor i byggnader, bevattning samt 
miljörisker för ytvatten och våtmarker. Eventuell utspädning som sker innan grundvattnet når ett 
skyddsobjekt ingår i riktvärdena. I brist på gräns- eller riktvärden för vissa ämnen har Havs- och 
Vattenmyndighetens miljökvalitetsnormer för ytvatten använts samt kanadensiska 
vattenkvalitetskriterier och holländska riktvärden för vatten.  
 
Analysresultat i jord jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, 
känslig (KM) respektive mindre känslig markanvändning (MKM), samt nivåer för mindre än ringa 
risk (MRR).  

5 UTREDNING 

5.1 GRUNDVATTEN PROVTAGNING 
Calluna AB har utfört provtagning i grundvatten i installerade grundvattenrör GW20SC14 och 
GW20SC40 på detaljplaneområdet för Bäckeforsterminalen, se figur 3. Provtagningarna utfördes 2 
december 2020 och 23 mars 2021. Analyser har utförts på ackrediterat laboratorium, Eurofins.   



 Rapport 117298 
Version 3.0 

Projektnummer 153749 
 

 

 

Sigma Civil AB  Rapport 117298 

www.sigmacivil.se 8(18) Version 3.0 

 
Figur 3. Detaljplaneområdet och installerade grundvattenrör (Calluna, 2021). 

5.1.1 Provtagning december 2020 
Mycket hög blyhalt, 310 µg/l har uppmättes i GW20SC40 samt förhöjda halter zink.  
Vid blyhalter> 100 µg/l bedöms tillståndet ”mycket allvarligt” enligt Naturvårdsverkets 
tillståndsindelning av förorenat grundvatten. Resultaten antyder en lokal föroreningskälla i mark 
som sprids till och belastar ytliga grundvattnet. Naturvårdsverket har indelning av avvikelser 
avseende föroreningshalter från ett jämförvärde för förorenat grundvatten.  
 
För bly bedöms sannolikhet för påverkan från lokal punktkälla som mycket stor vid blyhalter över 
125 µg/l. Nickel observerades i förhöjda halter (mycket hög) över dricksvattennormen i båda 
grundvattenrören vid jämförelse med SGU´s hälsoriskbaserade gränsvärden.  
 
I GW20SC14 observerades höga halter tyngre alifater (>C16-C35), 4600 µg/l över SPI´s riktvärde för 
skydd av ytvatten (3000 µg/l) samt ftalater över holländska riktvärdet, target value.  

5.1.2 Provtagning mars 2021 
Provtagning utfördes den 23 mars 2021. Totalhalten bly i GW20SC40 var 5,2 µg/l, vilket klassas som 
högt enligt bedömningsgrunder men är under gränsvärdet för dricksvatten (10 µg/l). I GW20SC14 var 
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blyhalten förhöjd över gränsvärdet för dricksvatten (10 µg/l), och nickel i båda grundvattenrören var 
oförändrat förhöjda över gränsvärdet för dricksvatten (20 µg/l) och varierade mellan 25-42 µg/l.  
I filtrerat prov var Nickel högt (15 µg/l) men under dricksvattennormen i GW20SC40, och måttlig (7,7 
µg/l)  i GW20SC14. I uppslutna prover, som ger totalhalt inklusive partikelbunden metall var halterna 
25 respektive 42 µg/l, dvs mycket höga enligt SGU.   
 
Zinkhalten i uppslutna prover var måttlig (45 μg/l) eller hög (190 μg/l) i GW20SC14 respektive 
GW20SC40, vilket är väl under holländska åtgärdsvärdet (800 μg/l). Halter av övriga metaller 
varierade från mycket låg till hög halt enligt bedömningsgrunderna men under gränsvärdet för 
dricksvattenkvalitet. Resultaten visar generellt att metallhalterna i filtrerade prover var avsevärt lägre 
jämfört med uppslutna prover där totalhalt mäts, vilket indikerar att metallerna i hög grad är 
partikelbundna till organiskt material.   
 
I GW20SC14 var alifater (>C16-C35) under rapporteringsgräns. Halten ftalater var fortsatt förhöjd i   
GW20SC14 uttryckt som summa ftalater8 (6,1 µg/l). Halten överskred det holländska riktvärdet för 
åtgärdsnivå (5 µg/l). En högmolekylär ftalat, di-iso-nonylftalat (DINP) dominerande och utgjorde 
85%. Ftalathalten är högre i jämförelse med provtagningen 2020.  
I närområdet noteras att det finns en skrotbil cirka 150 meter norr om och uppströms GW20SC14 
beaktat grundvattnets strömningsriktning.  

5.2 JORDPROVTAGNING 
För att utreda eventuell förekomst av föroreningar i mark som skulle innebära spridningsrisk till 
grundvattnet uttogs jordprover i fyra väderstreck omkring grundvattenrör GW20SC14 och GW20SC40. 
Jordprover uttogs ned till 2,5 meter under markytan. Marken var mycket stenig och hård att borra i, 
och skruvborren hugger kraftigt och orsakar en störd provtagning.  
 
Prover från två olika djupnivåer omkring GW20SC40 uttogs för analys avseende metaller. Resultaten 
är sammanställda i tabell 1. Inga förhöjda halter metaller observerades att betraktas som förorening, 
endast koppar och krom noterades ställvis över MRR, se tabell 1. 
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Tabell 1. Analysresultat jord i fyra punkter (M1-M4) vid grundvattenrör 20SC40. 
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Jordprover uttogs i 4 punkter vid GW20SC14. Ett jordprov/provpunkt analyserades för oljeförorening 
på olika djupnivåer omkring. I punkt M2 observerades tunga alifater (C16-C35) i låg halt under 
riktvärde för KM. I övrigt var resultaten var under rapporteringsgräns.   
 

 
Tabell 2. Analysresultat jord omkring grundvattenrör GW20SC14. 
 

 

5.3 KOMPLETTERANDE HYDROGEOLOGISK UNDERSÖKNING  
I en hydrogeologisk undersökning installerades 2020 grundvattenrör för bestämning av 
grundvattennivåer och strömningsriktningar lokalt i området. Blå linje i figur 4 visar stråk för 
ytavrinning från ett 100 ha stort område, Ödskölts Moar. Nya grundvattenrör planeras i detta stråk 
uppströms respektive nedströms grundvattenrör GW20SC40. Grundvattenrör GW20SC40 är placerat 
i stråket för ytavrinning. 

Parameter

 mg/kg TS FA MKM KM 20SC14 M1 20SC14 M2 20SC14 M3 20SC14 M4 

 0,5-1,0  0,2-0,5 1,0-1,5 0,2-0,5

st gr Sa mu vxsaf Sa st gr Sa st gr Sa
Alifater FA MKM KM

C5-C8 700 150 25 <10 <10 <10 <10
C8-C10 700 120 25 <10 <10 <10 <10
C10-C12 1 000 500 100 <20 <20 <20 <20
C12-C16 10 000 500 100 <20 <20 <20 <20
Summa C5-C16 500 100 <30 <30 <30 <30
C16-C35 10 000 1000 100 <20 25 <20 <20
Aromater

C8-C10 1000 50 10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
C10-C16 1000 15 3 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
C16-C35 1000 30 10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Bensen 1000 0,04 0,012 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
Toluen 1000 40 10 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Ety lbensen 1000 50 10 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Xylener, summa 1000 50 10 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

Provtagningspunkter och provdjup i meterRiktvärden

Provtagningsdjup (m)

Jordart

Överskrider Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall (Rapport 2019:01).
Överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (Rapport 5976, m. uppd. av tab. 8.1, juni 2016).
Överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (Rapport 5976, m. uppd. av tab. 8.1, juni 2016).
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Figur 4. Detaljplaneområdet. Lägen för befintliga och planerade grundvattenrör.  
Blå linje visar ytavrinning från 100 ha stort område, Ödskölts Moar.   
 

 
Figur 5 visar samtliga grundvattenrör installerade år 2020 och kompletteringen 2021. Gul punkt  
visar läget för en skrotbil cirka 150 norr om GW20SC14. 
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Figur 5. Detaljplaneområdet. Lägen för installerade grundvattenrör år 2020 (blå) och 2021 
(grön). Gul punkt visar skrotbilens placering strax nordost om GW20SC14 där ftalater 
observerades i förhöjd halt i grundvattnet.     
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6 RISKBEDÖMNING  
Tungmetaller  
bly 
Den tidigare observerat höga halten bly (310 µg/l) i grundvattnet i GW20SC40 bekräftades inte vid 
upprepad provtagning i mars 2021 då halten uppmättes till 5,2 µg/l. Calluna som utförde 
provtagningen bedömer att störda förhållanden och hög halt partiklar i analyserade vattenprover i 
den första provtagning är sannolikt orsak till den förhöjda blyhalten. I filtrerat vattenprov från mars 
2021 var halten bly 0,01 µg/l, vilket är inom samma intervall som observerats i andra provtagningar i 
närområdet med rapporterade halter <1 μg/l enligt resultat från SGU´s miljöövervakning av 
grundvattenkemi. Halten bly i lösning i filtrerat prov är också lägre än medianhalten 0,03 μg/l i ytligt 
grundvatten (SGU 2013). Resultaten från provtagning och analys i mars 2021 bedöms därför bättre 
spegla halten bly i grundvattnet.   
Zink och nickel 
Även zinkhalten i GW20SC40 var cirka 4 gånger lägre vid upprepad provtagning i mars 2021. Orsak 
till den initialt höga halten i december 2020 bedöms vara som ovan störda förhållanden och höga 
partikelhalter analyserat prov. Både totalhalt (uppslutet prov) och filtrerat prov (zink i lösning) visar 
låga halter väl under dricksvattennormen, vilket innebär att det inte finns skäl att misstänka en lokal 
föroreningskälla. Vid zinkhalter över 700 μg/l finns anledning att misstänka påverkan från en lokal 
föroreningskälla. Totalhalt nickel i uppslutna prover var förhöjd i båda grundvattenrören vid båda 
provtagnings-tillfällena och varierade i intervallet 25-42 µg/l. Filtrerade prover från provtagning i 
mars 2021 visade halter av nickel i lösning (partikelstorlek <0,45 µm) under gränsvärdet för 
dricksvatten i båda grundvattenrören (7,7 eller 15 µg/l i 20SC14 respektive 20SC40). Vid halter >20 
µg/l är grundvatten otjänligt som dricksvatten.  
 
Stålrör anses generellt inte lämpliga för metallanalyser utan grundvattenrör tillverkade i PEH-plast 
är att föredra. Vid analys av andra ämnen som alifater och aromater, PAH, PFAS eller klorerade 
lösningsmedel så har stålrör en liten fördel men inte avgörande. Om syftet är att med säkerhet 
bestämma grundvattennivåer och föroreningen inte är metaller, så är stålrör lämpliga. Uppmätta 
halter nickel i båda grundvattenrören var i samma haltintervall och i stabila nivåer vid båda 
provtagningstillfällena. Det förefaller inte sannolikt att förorening i mark skulle förekomma vid båda 
punkterna där grundvattenrören är installerade som skulle ge likartade halter nickel i grundvattnet. 
Föroreningen bedöms inte ha ursprung från en lokal föroreningskälla, utan från naturligt 
förekommande nickel i jorden alternativt från grundvattenrören tillverkade i rostfritt stål som 
kontaminerat vattenproven. Vid misstanke om förorening brukar normalt sett fler metaller återfinnas 
i förhöjda halter då de används tillsammans i t.ex. olika legeringar eller ytbehandlingar.    
 
Kompletterande provtagning - jord 
Mot bakgrund av påträffade föroreningar i grundvattnet genomfördes jordprovtagning i fyra punkter 
omkring GW20SC14 respektive GW20SC40, i syfte att utreda förekomst av eventuell 
föroreningskälla i marken. Resultaten påvisade inga förhöjda halter metall- eller oljeföroreningar i 
jord som möjlig föroreningskälla för spridning till grundvattnet lokalt. Halter av bl.a. nickel, zink, bly 
var genomgående låga i åtta analyserade jordprover under jämförvärden för markföroreningar, samt 
under nivån för mindre än ringa risk, MRR (Naturvårdsverket, 2010). Den sammanfattande 
bedömningen är därför att resultaten avseende metaller inklusive nickel kan lämnas utan ytterligare 
utredning.  
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Oljeförorening 
Hög halt tyngre alifater >C16-C35 som påträffades i grundvattnet i rör GW0SC14 i december 2020, 
observerades inte i den kompletterande provtagningen i mars 2021, halten var under 
rapporteringsgräns. I samband med provtagningen i december pågick avverkning med 
skogsmaskiner i närheten som kan vara trolig källa till föroreningen i grundvattnet, t.ex. spill eller 
läckage av olja eller drivmedel. Ingen miljöfarlig verksamhet finns i närheten som skulle kunna 
utgöra en möjlig föroreningskälla. Det har inte rapporterats några observationer om avfall i 
omedelbar närhet av grundvattenrören som möjliga föroreningskällor, t.ex. skrotbilar, batterier eller 
annat avfall. Föroreningssituationen på Ödskölts Moar är inte känd där ammunition historiskt har 
hanterats. Spridning av förorening från området Ödskölts Moar som illustreras i figur 4 är en möjlig 
spridningsväg via ytavrinning.  
Ftalater  
Förhöjd halt ftalater i grundvatten över holländska intervention value (haltgräns för åtgärd),  
bekräftades i rör GW20SC14 vid provtagningen i mars 2021. Dominerande ftalat var DINP, Di-iso- 
nonylftalat, en långkedjig, högmolekylär ftalat och utgjorde 85% i analyserat prov. Ftalater kommer  
från mänsklig verksamhet och används som mjukgörare i olika plaster (t.ex. polyuretan eller PVC)  
och färg samt gummi. Trenden i användning av mjukgörare varierar och på EU-marknaden  
dominerar högmolekylära ftalater som DINP, DIDP eller DPH (KemI, 2014). Globalt är DINP en av de 
viktigaste mjukgörarna och har användningsområden i mjukgjord PVC (95%) i kablar, ledningar, film 
och skivor, golv, slangar, skor och leksaker, samt i gummi. Vissa plaster och gummi kan innehålla 
upp till 40% ftalater (Naturvårdsverket 2021). 
Det vanligaste användningsområdet för mjukgörare är fordons- och bilindustrin. Enligt PVC-forum  
innehåller en personbil cirka 3-4 kg mjukgjord PVC-plast (PVC-forum, 2007).   
Det har inte rapporterats om avfall i omedelbar närhet av rör GW20SC14 som möjlig  
föroreningskälla, men cirka 150 meter norr om rör GW20SC14 och uppströms i grundvattnets  
strömningsriktning har det rapporterats om en skrotbil och kabelrester, se figur 6. 
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Figur 6. Skrotbil, cirka 150 meter nordost om grundvattenrör GW20SC14. 
 
Ftalater eller s.k. ftalsyror har en vattenlöslighet, och ämnena kan under lång tid ha lakat ut från 
mjukgjorda plaster eller gummi i bilen och spridits till och förorenat grundvattnet lokalt. Ftalater har 
återfunnits i spillvatten vid avloppsreningsverk i Umeå (Larsson, 2017).  
 
Naturvårdsverkets riktvärden för tillståndsindelning av föroreningar i grundvatten utgår från 
hälsoriskbaserade riktvärden. Sammantaget är observerade halter av metaller i filtrerade prover 
från provtagningen i mars 2021 låga och indelade i tillståndsklass ”mindre allvarligt” enligt 
Naturvårdsverkets indelning för förorenat grundvatten.  
 
Oljeföroreningen har sannolikt ursprung från skogsmaskiner vilka bryts ned naturligt vilket bekräftas 
av den kompletterande provtagning då halterna var under rapporteringsgräns.   
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7 SLUTSATS OCH REKOMMENDATION  
Initialt observerades förhöjda halter metaller i grundvatten och i synnerhet av bly. Resultat från 
kompletterande grundvattenprovtagningen visar att uppmätta halter i filtrerade prover för de flesta 
metaller klassificeras som mycket låga till måttliga enligt SGU:s bedömningsgrunder. Filtrerade 
halter av bly, zink och nickel är under gränsvärden för dricksvatten. Det gäller även partikelbundna 
fraktioner med undantag för bly som var >10 µg/l i 20SC14. Sammanfattningsvis bedöms observerade 
halter bly, zink och nickel inte föranleda fortsatta utredningar mot bakgrund av ovan resonemang.  
 
Analysresultaten visar att undersökta metaller i hög utsträckning är partikelbundna då halterna av fri 
metall i ”lösning” var väsentligt lägre. Vid riskbedömning av föroreningar används vanligen filtrerade 
halter av metaller som är mer biotillgängliga och rörligare i grundvattenzonen i jämförelse med 
partikelbunden fraktion. 
 
Avgränsande jordprovtagning i fyra punkter omkring grundvattenrör GW20SC14 och GW20SC40 
påträffade inga förhöjda halter metall- eller oljeförorening som möjlig källa till påträffade 
föroreningar i grundvatten.    
 
Kompletterande provtagning och analys av grundvatten i GW20SC14 och GW20SC40 kan övervägas 
för att verifiera konstaterade metallhalter från mars 2021 samt för kontroll av ftalater i grundvatten 
i GW20SC14. Provtagning i nya grundvattenrör installerade upp- och nedströms GW20SC40 kan 
övervägas i syfte utreda eventuell förekomst av förorening.  

 
Påträffade ftalater i grundvattnet vid GW20SC14 är av antropogent ursprung. Vid en 
screeningundersökning utförd 2003 av SGU (SGU, 2013) observerades ftalater i analyserade prover 
och det misstänktes att föroreningen skulle kunna finnas i provtagningskedjan. Calluna som utfört 
aktuella grundvattenprovtagningar, menar att mot bakgrund av att fältarbetet utförts av samma 
provtagare och med samma utrustning och klädsel är källan till ftalater sannolikt en annan, vilket 
bl.a. stöds av att ftalatförorening inte detekterades i analyserat grundvattenprov från rör 
GW20SC40 (Calluna, 2020).  
 
Den observerade skrotbilen, tillsammans med annat okänt avfall i närområdet skulle kunna utgöra 
föroreningskälla och orsaka spridning av ftalter till grundvattnet i GW20SC14.  
Mot bakgrund av ovan är förekomst av föroreningskälla i närområdet sannolik som orsakar 
spridning till grundvattnet. Källan till föroreningen rekommenderas utreds vidare och om möjligt 
åtgärdas.   
 
Sigma Civil AB  
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