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1 Inledning och syfte 
En del av fastigheten Ström 1:1, i Kagghamra Hamn i Botkyrka, har till 2018 använts som 
mellanlagringsplats för återvinning av plast, papp och trä. Därefter har det sannolikt lagrats mer 
osorterat avfall, troligen till övervägande del byggnadsavfall på platsen.  

En brand uppstod i avfallet i november 2020, varpå branden släcktes med vatten. Den 23 dec 2020 
började avfallet återigen brinna. Det konstaterades även att det fanns risk för skred vid avfallshögen. 
På grund av skredrisken och skyddsvärt grundvatten på området och ytvatten i närheten av området 
bedömdes det inte möjligt att släcka branden med vatten. I början av januari hade Brandförsvaret 
börjat bygga tryckbankar för att förebygga skred och förbereda för täckning av avfallshögen med i 
huvudsak av sand och silt från grustaget intill. I slutet av februari var täckningsarbetet klart. Efter 
övertäckningen fanns inga synliga lågor och rökutvecklingen från branden hade i det närmaste 
upphört. Till följd av branden finns det risk för spridning av miljöfarliga ämnen. Föroreningsspridning 
från en brand kan ske via emissioner (som gas) och partiklar som följer med den varma luftströmmen 
upp i luften. Spridning av föroreningar kan även ske via vatten som rinner på eller igenom det 
brinnande eller släckta materialet (antingen som släckvatten eller nederbörd) och tar med sig sot, 
partiklar eller lösta föroreningar. Vattnet kan rinna av som ytavrinning eller ner genom materialet 
(lakvattten).  

Medan branden pågick påbörjade kommunen undersökningar av föroreningssituationen i 
grundvatten, ytvatten och jord samt även luft inom området som riskerade att påverkas av 
föroreningsspridningen från branden. På uppdrag av Botkyrka kommun genomförde Liljemark 
Consulting en miljöteknisk undersökning som omfattade provtagning av ytjord, ytvatten och 
grundvatten medan avfallshögen fortfarande brann (Liljemark Consulting, 2021). Aktuell rapport 
bygger vidare på dessa tidigare undersökningar för att kunna ge kommunen beslutsunderlag för sin 
fortsatta hantering av miljöfrågor kopplade till avfallshögen. 

Syftet med uppdraget är att ge Botkyrka kommun ett underlag för beslut om vidare hantering av 
brandavfallet och åtgärder för att minska föroreningsspridning från området och därmed risker för 
människors hälsa och miljön. Uppdraget ska beskriva risker, föroreningsspridning och förslag på 
åtgärder i hela brandskedet från akut fas till slutligt omhändertagande av avfallet. 

Mer konkret omfattar rapporten följande: 

 Resultat av kompletterande provtagning av jord, ytvatten och grundvatten. Syftet med 
detta är att utreda föroreningsspridningen från branden. 

 Resultat från temperaturmätning- syftet med provtagningen av temperaturen är att frå 
fram en prognos för när massorna kan ha svalnat av. 

 Utredning kring avrinning av ytvatten och ytligt grundvatten i området i syfte att få en 
förståelse vart förorenat lakvatten från avfallshögen kommer att rinna. Uppskattning av 
möjliga mängder lakvatten samt föroreningshalter i denna. 
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 Beskrivning av risker för hälsa- och miljö under olika skeden av branden (aktiv brand, 
avsvalningsfas, samt kalla fasen när branden svalnat av)  

 Förslag för hantering av identifierade miljö- och hälsorisker. 

2 Områdesbeskrivning 

2.1 Lokalisering 
Fastigheten Ström 1:1 ligger i Botkyrka kommun i direkt anslutning till Kaggfjärden. Centralt på 
fastigheten ligger det ca 30*100 m stora avfallshögen, se Figur 1. Höjden på avfallshögen innan den 
började brinna har uppskattats till ställvis upp till 10 m. Avfallshögen angränsar i öster mot en skog, 
i norr och väster mot åkermark och i söder mot upplagsytor för virke och flis. I väster går en grusad 
väg mellan åkern och avfallshögen. En högspänningskabel finns nedgrävd på åkern längst med vägen.  
Mellan vägen och åkermarken finns ett dike för att avvattna området. Diket verkar börja i höjd med 
södra delen av avfallsupplaget och mynnar ut i Kaggfjärden i söder. Kaggfjärden är en del av Östersjön 
och ingår i Östergötlands och Stockholms skärgård, enligt HaV:s typindelning av kustvattentyper 
(HaV, 2017). Strax nordväst om avfallshögen rinner Kagghamraån mot sydväst och mynnar i 
Kaggfjärden ca 300 m väster om avfallshögen. Närmaste bostadshus ligger ca 50 m nordväst om 
avfallshögens nordligaste punkt. 
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Figur 1. Översiktskarta med avfallshögen i rött. 

Ström 1:1 ligger ovan vattenförekomsten (sand- och grusförekomst) Rosenhill-Lilla Ström. 
Vattenförekomstens kemiska status bedöms som god (VISS, 2021a).  

Kaggfjärden har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status till följd av förhöjda halter 
kvicksilver och PBDE (plybromerade difenyletrar)  (VISS, 2021b). Halterna av dessa ämnen överskrids 
dock i alla Sveriges vattenförekomster. Orsaken till detta är långväga atmosfärisk disposition.   

Kagghamraån har utsetts till ett riksintresse för naturvård, bland annat för sin havsvandrande 
öringstam och bitvis aktiva meanderbildning. Delar av åns förgreningar, i Brinkbäcken och 
Uringebäcken, är naturreservat. Kagghamraån har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk 
status baserat på halter av PFOS, kvicksilver och PBDE (VISS, 2021c). 

2.2 Tidigare och nuvarande förhållanden avfallshög 
Enligt de höjdmodeller som Liljemark Consulting fått från Södertörns Brandförsvar var avfallshögens 
högsta punkt den 8 januari 2021 på ca +15 m, d.v.s. ungefär 10–11 meter över markytan. Massorna 
bestod av diverse blandad byggavfall. Under februari anlades en tryckbank av stenigt/grusigt material 
väster om avfallshögen, se Figur 2. Därefter övertäcktes avfallshögen med sand och silt, se Figur 3. 
Tjockleken på övertäckningen varierar mellan 0,5–2 m.  

Kagghamraån 

Kaggfjärden 
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Vid mättillfället den 24 februari, efter att övertäckningen var slutförd, var högsta punkten ca +14 m, 
se Figur 4. Minskning av höjd trotts att ett tillskott av massor har skett beror främst på att en del av 
avfallet har brunnit av och sjunkit ihop, samt att det har komprimerats och jämnats ut vid täckning. 

 

Figur 2. Bilden visar den brinnande avfallshögen, tagen från södra delen den 21 januari 2021. På bildens nedre 
del syns tryckbacken under uppbyggnad (stenigt grusigt material). Vy mot norr. 

 

Figur 3 Bilden visar den övertäckta avfallshögen, tagen från södra delen den 10 mars 2021. Vy mot norr. 
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Figur 4. 3D modell över avfallshögen i Kagghamra. Gråa områden som sticker upp på avfallshögen visar höjden 
på avfallshögen innan branden. Grått visar mättdata innan övertäckningen genomfördes. Det gröna visar 
höjddata efter att övertäckningen genomfördes. Tryckbanken syns tydligt väster om avfallshögen. 

Efter att övertäckningen slutförts kommer det inte längre någon synlig rök från avfallshögen. Dock 
luktar det fortfarande på området. Det antas att förbränningen inne i högen fortsätter, men med 
lägre intensitet. Täckningen är inte gjord av ett helt tätt material vilket innebär att gas från 
förbränningen antas sippra ut från högen. Då täckningen genomfördes fanns det syre bland 
avfallsmassorna som nu förbrukas vid förbränningen. Troligen kommer det även nu in nytt syre via 
luft som tränger in genom täckningen. Det är inte klarlagt hur tät täckningen är. Om täckningen är så 
tät att den i viss mån försvårar utträngning av gas och inträngning av luft finns det möjlighet att gasen 
som bildas vid förbränning kan helt eller delvis kväva branden samt även försvåra för ny luft att tränga 
in i högen - vilket i sin tur minska förbränningen. Dock kan det även vara så att täckningen inte 
påverkar utträngning av gas och inträngning av luft i någon nämnvärd omfattning- i så fall kommer 
branden fortsätta under övertäckningen så länge det finns tillgång till syre och bränsle. 

2.3 Geologi och hydrogeologi 
Marknivån inom området med avfallshögen varierar mellan ca +6,7 till +3,9 (RH2000) och marken 
sluttar från öster till väster. Öster om avfallshögen stiger marknivån kraftigt (GeoMind, 2021). 

Baserat på tidigare genomförd miljöteknisk markundersökning (Geosigma, 2016) samt geoteknisk 
undersökning från 2021 (GeoMind, 2021) består markprofilen inom brandområdet vanligen av 
sandiga fyllnadsmassor som underlagras av torrskorpelera, lera och ställvis silt på ca 1–2 m djup 



 

 

 

 

Kagghamra Uppdragsnummer: 19505 Sid 9(38) 

Sökväg: https://liljemarkconsultingab.sharepoint.com/sites/Liljemark/Delade 
dokument/01_Uppdrag/01_Pågående/19505_Kagghamra_Botkyrka_kom/05_Arbetsmaterial/055_Rapportering/Rapport 2/Kagghamra forts Rapport_20210401.docx 

 

under markytan. Lerlagret har generellt några meters mäktighet innan den går över i underliggande 
friktionsmaterial. En illustration av geologin i området kan ses i Figur 5. 

Baserat på topografi har det i tidigare miljöteknisk undersökning (Geosigma, 2016) bedömts att 
grundvattenriktningen är sydsydvästlig, mot Kaggfjärden. Strömningsriktningen i 
grundvattenmagasinet under avfallshögen är även enligt SGU åt sydväst. 

 

Figur 5. Illustration av geologin i området.  

2.4 Tidigare undersökningar 
Resultat från eventuella undersökningar utförda före branden har sökts i syfte att få bakgrundshalter 
eller referensvärden att jämföra nu påvisade halter med. I första hand har data för följande sökts: 

 Analys av vattenprover från Kaggfjärden med avseende på de ämnen som påvisats i 
Kaggfjärden efter att branden börjat (tennorganiska föreningar, PAH) 

 Analys av vattenprover i Kagghamraån samt sjöarna uppströms denna (Axaren, Getaren, 
Lilla Skogssjön) med avseende på främst tennorganiska föreningar och PAHer.  

 Analys av grundvatten i grundvattenförekomsten Rosenhill-Lilla ström. 
 Tidigare undersökningar av jord och grundvatten i anslutning till brandområdet. 
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Nedan sammanfattas de undersökningar eller provtagningar som har identifierats i anslutning till 
avfallshögen i Kagghamra samt de undersökningar som har genomförts i Kaggfjärden eller 
Kagghamraån eller uppströms dessa.  

 Ett sedimentprov har 1998 tagits i sjön Getaren som mynnar ut i Kagghamraån. Provet 
analyserades med avseende på metaller, inga extrema metallhalter påvisades. 

 Under 2001-2002 fångades gädda i sjöarna i Botkyrka kommun för analys med avseende på 
kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel (Botkyrka kommun, 2003).  Inga bromerade 
flamskyddsmedel påvisades i gäddor (halterna låg under analysmetodens 
rapporteringsgräns). Kvicksilverhalterna i gäddorna varierade kraftigt mellan sjöarna. 

 En sedimentundersökning har tidigare genomförts i Bysjön (Yoldia, 2006). Bysjön står i 
förbindelse med sjön Getaren som i sin tur ligger uppströms Kagghamraån och står i 
förbindelse med denna. Sedimentet i Bysjön analyserades med avseende på PAH, olja, PCB 
samt metaller. Resultaten visade på låga halter PAH och PCB i sedimentet i Bysjön.   

 En huvudstudie har genomförts på fastigheten Kagghamra 7:1, ca 700 m västnordväst om 
avfallsbranden (Golder, 2011). Inom Kagghamra 7:1 har det tidigare varit varvsverksamhet 
samt impregneringsverksamhet. Ytvattenprover har tagits i Kaggfjärden utanför 
fastigheten. Dessa analyserades med avseende på metaller. Det vattenprov som togs längst 
ut i Kaggfjärden visade inte på förhöjda metallhalter. 

 PFAS har analyserats i ytvatten i Botkyrka under 2011 (WSP, 2012). I Kagghamraån utlopp 
påvisades totalhalter perflourerade ämnen på 19,3 ng/l av vilka 10,8 ng/l var PFOS. I sjöarna 
som rinner ut i Kagghamraån var uppmätta halter PFAS/PFOA som följer: Bysjön- 79ng/l/45 
ng/l, Getaren- 52 ng/l/30,5 ng/l, Malmsjön- 3ng/l/2,18 ng/l, Lilla skogsjön- 1,3 ng/l. 

 En miljöteknisk markundersökning kring avfallsupplaget genomfördes år 2016 (Geosigma, 
2016). Syftet var att bedöma om då pågående verksamhet orsakat förorening av mark och 
grundvatten vid eller i anslutning till upplaget. Jord- och grundvattenprover analyserades 
främst med avseende på metaller, petroleumkolväten och PAH. PCB analyserades i två 
jordprover, en screeninganalys (brett analyspaket innehållande även PCB, 
bekämpningsmedel, klorerade alifater, etc) på ett jordprov och ett grundvattenprov 
genomfördes. I jordproverna påvisades halter av alifter >C16-C35 över Naturvårdsverkets 
riktvärde för MKM i en provpunkt ytligt, i samma provpunkt påträffades zink i halt strax över 
KM. Något förhöjda metallhalter påvisades i grundvattenprov, samt förhöjd halt av naftalen.  

 Efter branden i nov 2020 har Botkyrka kommun tagit vattenprover på släckvatten från två 
gropar på upplagsområdet samt från ett närliggande åkerdike. Proverna visade på förhöjda 
halter dioxiner, PAHer samt vissa metaller, analysresultaten var som högst för alla dessa 
ämnen i provet som tagits i diket mellan det brinnande området och åkern väster om 
branden.  
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 En översiktlig provtagning av ytlig jord, grundvatten och ytvatten under tiden branden 
pågick (Liljemark Consulting, 2021). Resultaten visade på förhöjda PAH- och TBT-halter i 
Kagghamraån och i Kaggfjärden. Förhöjda halter arsenik, koppar, ftalater (DEHP), TBT, PAH 
samt PFAS har påvisats i provet från diket i anslutning till brandplatsen. Inga förhöjda 
föroreningshalter påvisades i ytlig jord på åkern väster om branden. Resultat från 
grundvattenproverna som togs i tidigare etablerade grundvattenrör söder och norr om 
branden bedömdes inte vara helt tillförlitliga. Detta till följd av problem med omsättningen 
samt misstanke om inträngning av ytvatten i rören. 

3 Identifierade risker för spridning av 
föroreningar på kort och lång sikt 

Nedan sammanfattas identifierade risker för föroreningsspridning till följd av branden i olika skeden 
av brandförloppet: 

Öppen brand: Vid öppen brand sker föroreningsspridning från branden främst via emissioner (som 
gas) samt sot och partiklar som följer med den varma luftströmmen upp i luften. Hur långt 
föroreningar kan spridas via luft beror på faktorer så som brandens intensitet, väderförhållanden och 
vindriktning vid branden. Spridning av föroreningar kan även ske via vatten som rinner genom de 
delar av massorna som har slocknat och tar med sig sot, partiklar eller lösta föroreningar. Nederbörd 
kan också sprida vidare föroreningar som deponerats ytligt efter spridningen med luft. Största miljö- 
och hälsorisken under denna fas bedöms vara spridningen av föroreningar med luft och gas (då 
nederbörd endast genomströmmar de delar av massorna som redan svalnat av). 

Avsvalningsfasen: Avsvalningsfasen börjar när branden har övertäckts. Efter att branden övertäckts 
bedöms temperaturen i brandresterna börja avta. Då branden varat under en lång tid har stora delar 
av avfallshögen brunnit av varpå brandresterna börjar svalna. Vartefter kan mer och mer nederbörd 
strömma igenom och transportera med sig föroreningar. Risken för föroreningsspridning med 
lakvatten ökar ju längre avsvalningen kommit. Detta då mindre och mindre nederbörd avdunstar och 
mer och mer vatten strömmar genom massorna och askan. Ökade mängder vatten som infiltrerar 
genom de brända massorna ökar föroreningsspridning till grundvatten och jorden under 
brandresterna. 

Under avsvalningsfasen avgår fortfarande gas, men nästan ingen rök kommer ut från övertäckningen 
vilket innebär att spridningen av sot och partiklar är mycket mindre än tidigare - denna spridningsväg 
för föroreningar minskar. Även gasbildningen bedöms minska under avsvalningsfasen. 

När varm luft och gas från branden stiger i avfallshögen kommer sannolikt delar av gaserna att 
kondensera på kallare ytor, så som t ex övertäckningsmaterialet. Detta i sin tur kan medföra en 
förorening av dessa tidigare rena massor.  
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Kalla fasen: När branden svalnat av kan än mer nederbörd rinna igenom avfallshögen och ta med sig 
ännu mer föroreningar till underliggande jord och ytligt grundvatten. Ingen föroreningsspridning 
kommer ske till följd av rök eller gasavgång. 

Om massorna ska transporteras bort när branden bedöms ha slocknat uppstår nya risker för 
föroreningsspridning vid schakt i avfallshögen. Vid liknande bränder som täckts över under längre tid 
och senare öppnats upp har materialet återantänts och brand startat på nytt. Detta innebär återigen 
risker för föroreningsspridning med gas och rök, se beskrivning av risker i fas ”Öppen brand”. Om 
branden helt har slocknat och schakt i massorna påbörjats kan föroreningsspridning då främst ske 
via damning samt spill från maskiner som kört genom förorenade massor. Utöver det tillkommer 
ökad risk för föroreningsspridning vid nederbörd ifall de brända massorna friläggs vid schakt.   

4 Provtagning 
Undersökningen har omfattat provtagningar av ytjord, ytvatten, grundvatten och dricksvatten samt 
mätning av temperatur i avfallshögen. Urval av provtagna medier, omfattning av analyserade ämnen 
i respektive media samt läge för provtagningspunkter redovisas nedan. I bilaga 1 redovisas 
provpunkternas lägen på kartor och i bilaga 2 återfinns fältanteckningar. 

4.1 Provtagning av ytjord 
Provtagning av ytjord genomfördes inom två större områden söder respektive norr om branden samt 
i diket direkt sydväst om branden. 

Syftet med provtagningen norr och söder om branden var att kontrollera om nedfall från branden 
kan ha tillfört föroreningar i jord. Provtagningsytornas lägen valdes ut utifrån dominerande 
vindriktningar under branden1. Provtagning av ytjord genomfördes med trädgårdsspade inom två 
ytor den 2 mars 2020. Prov 21LC04 uttogs på en åker ca 1 km norr om avfallshögen och prov 21LC03 
uttogs inom en hästhage ca 1 km söder om avfallshögen, se Figur 6. Inom respektive yta uttogs 7 
delprover på ytlig jord (översta 1 cm) som blandades till ett samlingsprov per yta och lades i 
diffusionstäta plastpåsar. Provpåsarna förslöts med buntband och förvarades svalt och mörkt i 
kylväska tills att de ankom till laboratoriet för analys. Provtagningsutrustningen rengjordes mekaniskt 
mellan respektive provtagningsytor. Uttagna jordprover analyserades med avseende på metaller och 
PAH. 

Provtagning av ytlig jord/sediment i diket som går direkt väster om avfallshögen genomfördes den 
15 februari. Ursprungligen planerades provtagning av vatten i diket med avseende på dioxiner då 
förhöjda dioxinhalter tidigare påvisats i släckvattnet som provtagits första gången avfallshögen 
brann. Syftet med provtagningen var att undersöka möjlig spridning av dioxiner med vattnet i diket 

 

1 Nordliga och sydliga vindar var dominerande i området i samband med branden enligt uppgifter 
från Botkyrka kommun. 
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till Kaggfjärden. Då inget vatten fanns i diket vid provtagningstillfället provtogs ytlig jord/sediment i 
diket. Det bedömdes att om vatten med höga dioxinhalter runnit genom diket borde delar av 
föroreningen kunna påvisas i det ytligaste jordlagret i diket då dioxin har låg vattenlöslighet. 
Provtagning av sediment/jord genomfördes i en punkt i diket där dagvatten provtagits i januari 
(samma läge som 21LC_YV01). Uttaget prov analyserades med avseende på dioxiner. 

 

Figur 6. Prov 21LC03 uttogs inom en hästhage (till vänster) medan prov 21LC04 uttogs på en åker (till höger). 

4.2 Provtagning av grundvatten 
Grundvattenrör installerades i 6 provpunkter den 24 februari 2021. Rören installerades antingen 
efter förborrning med jordskruv eller genom foderrörsborrning. Syftet med de ytligt installerade 
rören var att kontrollera föroreningsstatus i markvatten ovan leran Dessa grundvattenrör var ca 2–3 
meter djupa och penetrerade inte underlagrande lera. Dessa rör placerades norr, söder och väster 
om avfallshögen. Placeringen baserades på antaganden om ytavrinning och grundvattnets 
strömningsriktning baserat på genomförd modellering (se avsnitt 4.4.1). Djupa rör (ca 10 meter 
djupa) installerades för att kontrollera om föroreningar har påverkat det undre 
grundvattenmagasinet i åsmaterialet under leran (vattenförekomsten Rosenhill-Lilla Ström). De 
djupa rören installerades uppström (öster om) och nedströms (väster om) avfallshögen. 

Alla grundvattenrören utgjordes av PEH (50 mm eller 63 mm i diameter installatade med 
foderrörsborrning respektive skruvborrning) försedda med slitsat filterintag i botten. Filterintaget 
kringfylldes med filtersand som sedan tätades ovanifrån med bentonit. Borrhål kring rören tätades 
med bentonit vid markytan. I samband med installation noterades rör- och filterdjup, 
grundvattenytans nivå samt övriga iakttagelser i fältanteckningar (bilaga 2). Rören renspumpades 
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före provtagning. Provtagning gjordes med peristaltisk pump eller skakpump till av laboratoriet 
tillhandahållna provkärl den 3 mars 2021. Proverna förvarades svalt och mörkt tills inlämning på 
laboratoriet samma dag. Se Tabell 1 för en sammanställning av utförda analyser. Omfattningen av 
analyser i ytliga grundvattenrör planerades baserat på ämnen som tidigare påvisats i området i 
anslutning till branden samt vilka parametrar som kan behövas för projektering av vattenrening. I 
djupa grundvattenröret öster om avfallsupplaget (21LC_06) planerades ett omfattande analyspaket 
för att få en bild av föroreningssituationen i djupare liggande grundvatten då det inte tidigare 
provtagits. I det andra djupa grundvattenröret (21LC_04) planerades ett mindre omfattande 
analyspaket, syftet var att utreda om det var samma vatten som i (21LC06). Anledningen till att 
21LC_06 valdes för provtagning av flest parametrar var misstanke om att ovanliggande lerlagret var 
tunnare där än väster om avfallshögen. 

Vid provtagningen kunde inte tillräckligt vatten erhållas för alla planerade analyser i grundvattenrör 
21LC_GV01 (ytligt rör norr om avfallshögen) och 21LC_GV05 (ytligt rör söder om avfallshögen) där 
tillrinningen var dålig. Ett nytt försök att provta dessa grundvattenrör gjordes den 10 mars 2021.  

 

4.3 Provtagning av ytvatten 
Provtagning av ytvatten genomfördes i fyra provpunkter med hjälp av teleskoparm den 2 mars 2021. 
Proverna togs direkt i provkärl som tillhandahölls av laboratoriet. Proverna förvarades svalt och 
mörkt tills inlämning på laboratoriet samma dag. Nedan redovisas de fyra provtagningslokalerna:  

o I Kaggfjärden från lastkajen söder om (nedströms) avfallshögen (21LC_YV02). Syftet med 
provtagningen var att kontrollera föroreningsspridning till Kaggfjärden från brandområdet 
samt att jämföra analysresultat med prov taget i samma provpunkt under pågående brand 
(Liljemark Consulting, 2021). 

o I Kagghamraån ca 150 norr om (uppströms) avfallshögen (21LC_YV03). Syftet med 
provtagningen var att kontrollera om föroreningsspridning med röken påverkat 

Rörens 
djup

PCB-7 Dioxiner, 
furaner

Brom. 
flam-

skyddsm.

Al i f., 
arom., 

BTEX, PAH

Ol je-
index

Susp. 
materia l

Tennorg. 
fören.

Kväve 
tota l

PFAS Metal ler 
ofi l tr.

Metal ler 
fi l tr.

21LC_GV01 ytl igt -- -- -- X -- -- -- -- X X X

21LC_GV02 ytl igt X

21LC_GV03 ytl igt X X X X X X X X X X X

21LC_GV04 djupt X X X

21LC_GV05 ytl igt -- X -- -- -- -- -- -- -- -- --

21LC_GV06 djupt X X X X X X X X

Tabell 1 Utförda grundvattenanalyser i respektive provpunkt (x). Två bindestreck (--) markerar planerade 
analyser som ej kunde genomföras då det inte fanns tillräckligt med vatten i aktuella rör. 
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Kagghamraån strax norr om branden samt att jämföra analysresultaten med prov taget i 
samma provpunkt under pågående brand (Liljemark Consulting, 2021). 

o I Kagghamraån väster om (nedströms) avfallshögen (21LC_YV04). Syftet med provtagningen 
var att se ifall ett föroreningspåslag jämfört med prov 21LC_YV03 kunde ses. 
Föroreningspåslaget skulle isf kunna komma härstamma från branden. 

o I Kagghamraån ca 1 km norr om (uppströms) avfallshögen (21LC_YV05). Syftet med 
provtagningen var att ta ett prov i ett område som sannolikt inte påverkats av föroreningar 
från branden. Provtagningspunkten valdes så långt bort som möjligt från brandområdet 
men ändå nedströms de olika åar som faller in i Kagghamraån. Detta för att få en bild av 
föroreningssituationen i Kagghamraån innan påverkan från branden.  

Prov tagna i Kagghamraån analyserades med avseende på metaller, petroleumkolväten, PAH samt 
tennorganiska föreningar. I Kaggfjärden analyserades provet med avseende på metaller, 
petroleumkolväten och PAH. Val av analysparametrar baseras på vilka ämnen påvisats i förhöjda 
halter i Kaggfjärden och Kagghamraån under pågående brand (Liljemark Consulting, 2021). 
Tennorganiska föreningar analyserades inte i Kaggfjärden denna gång då det bedömdes att källan till 
förhöjda TBT-halter sannolikt inte går att fastställa. Inga tidigare provtagningar med avseende på TBT 
i Kaggfjärden har kunnat hittas, och mängden källor till TBT är stor då bl a flera båtklubbar finns i 
närområdet. 

4.4 Provtagning i brunn 
Provtagning av vatten från privat brunn belägen ca 950 m västnordväst om avfallshögen utfördes 
den 3 mars. Provtagningen genomfördes efter att en privatperson hört av sig till kommunen och varit 
orolig för påverkan på sin brunn på grund av branden i Kagghamra. Prov uttogs från en 
trädgårdsslang kopplad till samma system som används för dricksvattenuttag. Brunnen installerades 
år 2006 och är 105 m djup.  Analys utfördes med avseende på PCB, dioxiner och furaner, bromerade 
flamskyddsmedel, alifater, aromater, BTEX och PAH, tennorganiska föreningar, PFAS och metaller. 

4.5 Provtagning temperatur i avfallshögen 
I samband med installation av grundvattenrör etablerades även två 1” grundvattenrör av stål i 
avfallshögen för att kunna mäta temperaturer i brandresterna efter övertäckningen. Lägen för rören 
valdes efter brandkårens instruktioner så att rörens botten bedömdes hamna så nära de delarna av 
högen där det fortfarande brann vid övertäckning. Rören har 0,5 m filter i botten och etablerades på 
4 och 5 m djup (rör T01 respektive T02), för läge se Bilaga 1. 

Provtagning av temperatur i avfallshögen genomfördes den 23 mars. Temperaturmätaren sänktes 
ner i rören varpå röret tätades uppifrån för att kall luft utifrån inte skulle påverka 
temperaturmätningen. Därefter inväntades att temperaturen stabiliserats (ca 20 min) och 
temperaturen avlästes. Syftet med temperaturmätningen är att se om en trend i 
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temperaturförändring kan ses över tid och baserat på denna  uppskatta tiden för avsvalning och 
bedöma när t ex massorna kan flyttas.  

4.6 Laboratorieanalyser och fältmätningar 
Laboratorieanalyser utfördes av för valda analyser ackrediterade laboratoriet ALS Scandinavia. 

Fältmätningar utfördes på grund- och ytvatten samt vatten i brunnen med avseende på pH, 
temperatur och konduktivitet. 

4.7 Inmätning 
Utsättning och inmätning av grundvattenrören utfördes av GAIA Survey. En lista över koordinater 
och höjder återfinns i Bilaga 3. 

5 Bedömningsgrunder 
Nedan sammanfattas de bedömningsgrunder som har använts för utvärdering av analysresultat. I 
första hand har lämpliga riktvärden från Sverige använts. I de fall sådana inte finns har riktvärden 
från andra länder använts. 

5.1 Jord 
Analysresultaten för ämnen i jord bedöms utifrån Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 
(KM) respektive mindre känslig markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket, 2009, rev 2016) samt 
mot rekommenderade koncentrationsgränser för Farligt Avfall (FA) (Avfall Sverige, 2019). 

5.2 Grundvatten 
SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten finns framtagna för bland annat metaller och ett urval av 
bekämpningsmedel (SGU, 2013). Bedömningsgrunderna utgörs av en tillståndsklassning som har 
relaterats till effekter på hälsa, miljö och tekniska installationer. Bedömningsgrunderna används här 
för bedömning av metallhalter i grundvatten. Bedömningsgrunderna har anpassats till 
Livsmedelsverkets gränsvärden respektive Socialstyrelsens riktvärden för dricksvatten. Dessa gräns- 
och riktvärden är satta utifrån vattnets användbarhet som dricksvatten. Halter som överskrider dessa 
rikt- och gränsvärden klassas i bedömningsgrunderna som Mycket hög halt och i förekommande fall 
som Mycket starkt påverkade. 

Bedömning av uppmätta halter av PAH, bensen samt alifater och aromater i grundvatten görs utifrån 
Svenska Petroleum Institutets riktvärden för bensinstationer, vilka är avsedda att användas för 
förorenade bensinstationer och dieselanläggningar (SPI, 2011). Riktvärden är framtagna avseende 
ett antal exponeringsvägar och miljöaspekter, innefattande dricksvatten, våtmarker, bevattning, 
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ånginträngning i byggnader samt risk för fri fas. I detta område är det riktvärden för dricksvatten, 
ytvatten samt risk för fri fas som ses som relevanta. 

Jämförelse har även gjorts mot Livsmedelverkets gränsvärden för dricksvatten (Livsmedelsverket, 
2001).  

Det finns inte något svenska riktvärde för dioxiner. För utvärdering av halter har därför holländska 
Indicative Level for severe contamination använts (Rijkswaterstaat Environment, 2013).  

5.3 Ytvatten och dagvatten 
Bedömning av uppmätta halter av föroreningar i Kagghamraån och Kaggfjärden görs utifrån Havs- 
och vattenmyndighetens gränsvärden för kemisk ytvattenstatus samt bedömningsgrunder för 
förorenande ämnen (HaV, 2019). Vattnet i Kagghamraån bedöms utifrån riktvärden för sötvatten, 
medan vatten från Kaggfjärden bedöms utifrån riktvärden för övrigt vatten/marint vatten.  

6 Resultat av undersökning 

6.1 Fältobservationer 
Fältobservationer från provtagning av alla medier har noterats i fältprotokoll som återfinns i Bilaga 
2. Nedan sammanfattas endast de mest väsentliga fältobservationerna. 

Vid installation av grundvattenrören i slutet av februari var avfallshögen täckt med i huvudsak 
sandiga massor uttagna från grustaget ca 250 m söder om avfallshögen. Trots att det inte pågick 
någon synlig rökutveckling noterades en påtaglig lukt av svavelväten och andra förbränningsgaser. 
Vid installation av kontrollrör för temperaturmätning trängde rök/aska upp ur borrhålet i södra 
punkten (T01) efter att borrkronan drogs upp. Borrstål och krona var svart av sot och aska och till 
synes varmt (snabb förångning av fukt från borrstålet noterades). I norra punkten var borrstålet 
endast ljummet och ej missfärgat. 

Baserat på sondering inför foderrörsborrning för djupa grundvattenrör förekom lera från markytan 
till ca 6 meters djup vid punkt 21LC_GV04 (väster om avfallshögen), se Figur 7. Öster om avfallshögen 
(punkt 21LC_GV06) var lerlagret betydligt tunnare, ca 0,5–1 m, och överlagrades av troligen svallsand 
och/eller sandig fyllning. Under lera påträffades friktionsmaterial i båda punkter. Vid skruvborrning 
för installation av ytliga grundvattenrör noterades ca 1 m sandigt material (troligen fyllning) under 
den asfalterade markytan i punkt 21LC_GV05. I resterande punkter påträffades inte friktionsmaterial 
med motsvarande mäktighet. I lera noterades tunna silt- och sandsikt i de flesta punkterna. 
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Figur 7. Provpunkt 21LC _GV04 (till vänster) och 21LC_GV02 till höger är installerade på åkern väster om 
avfallshögen. På bilden syns att vatten ansamlas på den leriga markytan. 

Vid provtagning av ytvatten från kajen pågick lastning från ett fartyg, se Figur 8. Fartyg kan vara en 
potentiell källa till bl.a. oljeföroreningar i ytvatten. 

 

Figur 8. Avlastning från båt pågick vid kajen vid provtagningstillfället. 
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6.2 Analysresultat 
En sammanställning av analysresultat redovisas i bilaga 4. Laboratoriets analysrapporter finns i bilaga 
5. I avsnitt 6.3 finns en sammanfattning av föroreningssituationen. 

6.2.1 Jord 
Analysresultat från de två samlingsprover som analyserades med avseende på metaller och PAH 
visade inte på några föroreningshalter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM.  

Analysresultat från sediment/jord i diket (21LC_DIKE) visade på dioxinhalter (TCDD-ekvivalent enl. 
WHO-TEQ) på 2,2 ng/kg Ts, vilket är ca en tiondel av riktvärdet för KM. 

6.2.2 Grundvatten 
Resultat från fältmätning av pH, temperatur och konduktivitet i grundvattenprover redovisas i Tabell 
2. Resultaten visar på en större pH-skillnad mellan de två djupa grundvattenrören 21LC_GV04 och 
06 (pH på 8,1 resp 6,8) samt de ytliga rören (pH mellan 5,6 och 7,1). Variationerna i pH kan bero på 
lokal påverkan på delar av vattenmassorna. Konduktiviteten är generellt förhöjd i 21LC_GV01 och 
21LC_GV05 (ytliga rör norr respektive söder om avfallshögen). Detta kan indikera att t ex 
metallförorenat vatten strömmar i dessa riktningar. 

 

Tabell 2. Sammanställning över fältmätningar av temperatur, konduktivitet, pH-värde och konduktivitet i 
grundvattenprover. 

Grundvattenrör 
provtagningsdatum 

Läge för gv-rör, 
ytligt eller djupt rör 

Konduktivitet 
(µS/cm) 

pH Temperatur (°C) 

21LC_GV01 Norr, ytligt       
2021-03-03  1417 6,7 3,7 

21LC_GV02 Väster på åker, ytligt       
2021-03-03  594 7,1 5,3 

21LC_GV03 Väster, ytligt       
2021-03-03  469 5,6 2,3 

21LC_GV04 Väster, djupt       
2021-03-03  846 8,1 6,5 

21LC_GV05 Söder, ytligt       
2021-03-03  1030 7,1 6,1 

21LC_GV06 Öster, djupt       
2021-03-03  385 6,8 6,9 
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Metaller: Analyser med avseende på metaller genomfördes både på filtrerade och ofiltrerade prover 
i ytliga grundvattenrör. Syftet med analys av ofiltrerade prover var att bedöma hur stor andel av 
metallerna som är partikellbundna inför framtida möjlig vattenrening. Resultaten visade på att större 
delen av metallerna är partikelbundna och kommer därvid kunna avskiljas genom 
filter/sedimentation. 

Resultaten visade på generellt låga metallhalter i grundvattnet. Undantaget var arsenik i 21LC_GV04 
(väster, djupt rör) som påvisades i hög halt, och en mycket hög halt nickel och mangan som påvisades 
i 21LC_GV01 (norr, ytligt rör).  

Petroleumkolväten, oljeindex:  Xylener har påvisats i halter över rapporteringsgränsen i 21LC_GV01 
(norr), 21LC_GV03 (väster, ytligt) och 21LC_GV 04 (väster, djupt). I 21LC_GV01 påvisades även toluen 
i halter över rapporteringgränsen. Påvisade halter ligger minst en tiopotens under aktuella 
riktvärden, i de flesta fall även mer än så. 

PAH: Naftalen har påvisats i halter över rapporteringsgränsen i 21LC_GV01, 21LC_GV03 och 
21LC_GV04. Påvisade halter ligger långt under aktuella riktvärden. 

Tennorganiska föreningar: Inga halter tennorganiska föreningar över analysens rapporteringsgräns 
har påvisats. 

Dioxiner furaner: Dioxiner och furaner har analyserats i 21LCGV03, 21LC_GV05 (norr, ytligt) och 
21LC_GV06 (öster, djupt). I 21LC_GV03 påvisades förhöjda halter dioxiner, halterna var över 
holländska ”Indicative Level for severe contamination”. I övriga prover var halterna under 
laboratoriets rapproteringsgräns. 

PCB: PCB analyserades i prover från 21LC_GV03 och 21LC_GV06. Alla resultat var under laboratoriets 
rapporteringsgräns. 

PFAS: I 21LC_GV01 och 21LC_GV03 har vissa PFAS-ämnen påvisats över rapporteringsgränsen, 
halterna är högst i 21LC_GV03. Påvisade halter är dock under aktuella riktvärden. Inga PFAS-halter 
över rapporteringsgränsen har påvisats i 21LC_04 eller 21LC_06. 

Bromerade flamskyddsmedel: Bromerade flamskyddsmedel har analyserats i 21LC_GV03 och 
21LC_GV06. Analysresultat över laboratoriets rapporteringsgränser påvisades endast i 21LC_GV03 
där halten deca-BDE påvisades över rapporteringsgräns (0,036 ug/l). Inga riktvärden för ämnen i 
grundvatten finns.  

Suspenderat material och tot-kväve. Suspenderat material har analyserats i 21LC_GV03 och visade 
på 260 mg/l, vilket kan ses som en relativt hög halt. Detta innebär att vattnet sannolikt behöver 
sedimenteras vid en eventuell grundvattenrening innan det släpps ut till recipient. I samma 
grundvattenprov påvisades 10,5 mg/l totalkväve. Denna halt är troligen för hög för direkt utsläpp till 
recipient ifall vattnet renas och sen ska släppas ut till recipient. 
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6.2.3 Ytvatten- Kagghamraån 
I Tabell 3 redovisas resultat från fältmätningar av konduktivitet, pH och temperatur i ytvattenprover 
i Kagghamraån genomförda i mars (aktuell undersökning) och i januari (Liljemark Consulting, 2021). 
Resultaten visar på något förhöjt pH i 21LC_YV03 vid provtagning i januari men i övrigt är pH och 
konduktiviteten inom det spann som kan förväntas i Kagghamraån.  

Tabell 3. Sammanställning över fältmätningar av konduktivitet, pH-värde och konduktivitet i ytvattenprover i 
Kagghamraån. 

Provpunkt 
provtagningsdatum 

Provpunktens läge Konduktivitet 
(µS/cm) 

pH Temperatur 
(°C) 

21LC_YV03 Strax norr om 
avfallshögen       

2021-01-21  196 8,0 2,8 
2021-03-02  210 7,3 4,3 

21LC_YV04 Öster om avfallshögen, 
nedströms 21LC_YV03       

2021-01-21  183 7,5 1,9 
2021-03-02  207 7,3 4,1 

21LC_YV05 Ca 1 km norr om 
avfalshögen, uppströms 

21LC_YV03 och 04 

      

2021-03-02  189 7,2 3,9 

Metaller: Vid jämförelse med HaVs bedömningsgrunder och gränsvärden för metaller (HaV, 2019) 
ska resultat från analyser av de filtrerade proverna utvärderas för metaller. För nickel, bly, koppar 
och zink är det den biotillgänglig koncentration som ska jämföras med årsmedelvärdet för 
inlandsvatten. Den biotillgängliga koncentrationen har beräknats med Bio-met beräkningsverktyg, 
v5 (https://bio-met.net/). För arsenik och zink ska även naturlig bakgrundshalt subtraheras från 
uppmätt filtrerad halt innan jämförelse med riktvärdet. Inga bakgrundshalter för Kagghamraån är 
kända, dock var uppmätta halter långt under riktvärden även utan subtraktion av bakgrundshalter.  

Analysresultaten visar att inga av de uppmätta metallerna återfinns i halter över HaVs gränsvärden 
eller bedömningsgrunder. Undantaget är arsenikhalten i 21LC_YV05. Den uppmätta halten är över 
årsmedelvärdet för inlandsytvatten. Dock ska bakgrundshalten arsenik dras bort från uppmätta 
värde innan jämförelse med årsmedelvärdet görs. Bakgrundshalt för arsenik är inte känt för vattnet 
i området.  

Petroleumkolväten: Inga förhöjda halter petroleumkolväten har påvisats (alla resultat under 
laboratoriets rapporteringsgräns). 

PAH: Inga förhöjda halter PAHer har påvisats (alla resultat under laboratoriets rapporteringsgräns). 

Tennorganiska föreningar MBT (monobutyltenn) har påvisats i samtliga prover i halter över 
laboratoriets rapporteringsgräns. Uppmätt halt var högst i 21LC_YV05, ca 1 km uppströms 
brandområdet (). Inga halter av TBT påvisats över analysens rapporteringsgräns påvisats. 
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6.2.4 Ytvatten- Kaggfjärden 
I Tabell 4 redovisas resultat från fältmätningar av konduktivitet, pH och temperatur i ytvattenprover 
i Kaggfjärden genomförda i mars (aktuell undersökning) och i januari (Liljemark Consulting, 2021). 
Resultaten visar på högre konduktivitet i förra provtagningsomgången vilket kan bero på 
föroreningsbelastning orsakat av spridning av gaser, sot och aska från branden vid aktuellt 
provtagningstillfälle. Dock finns endast två enstaka mättillfällen och skillnaden kan lika väl vara 
slumpmässig. 

Tabell 4 Sammanställning över fältmätningar av konduktivitet, pH-värde och konduktivitet i Kaggfjärden. 

Provpunkt 
provtagningsdatum 

Provpunktens 
läge 

Konduktivitet 
(µS/cm) 

pH Temperatur 
(°C) 

21LC_YV02 Kaggfjärden       
2021-01-21  2473 7,3 2,4 
2021-03-02  1195 7,1 3,2 

 

Metaller: Påvisade metallhalter var generellt låga. Halterna arsenik och zink har inte kunnat 
utvärderas mot riktvärdet för årsmedelvärdet då bakgrundshalten i Kaggfjärden behöver subtraheras 
bort från uppmätta värde. Bakgrundshalterna är inte kända. 

Petroleumkolväten: Inga förhöjda halter petroleumkolväten påvisades. 

PAH:  Uppmätta PAH-halterna är under aktuella riktvärden alternativt under laboratoriets 
rapporteringsgräns (laboratoriets rapporteringsgräns är över riktvärden för bens (a)pyren och 
bens(ghi)perylen). 

6.2.5 Dricksvatten från brunn 
I Tabell 5 redovisas resultat från fältmätningar av konduktivitet, pH och temperatur i vattnet som 
uttogs från den privata brunnen på Dappens Backe. Det kan ses att vattnet är något basiskt och att 
konduktiviteten är låg/normal. 

Tabell 5. Sammanställning över fältmätningar av konduktivitet, pH-värde och konduktivitet i vatten från brunnen 
på Dappens Backe. 

  Konduktivitet 
(µS/cm) 

pH 
Temperatur 

(°C) 

Brunn_DappensB       
2021-03-03 300 9,1 6,5 

 

Analysresultaten visade på följande: 

Metaller: Alla resultat under Livsmedelsverkets gränsvärden för otjänligt vid provtagningspunkt. 

Petroleumkolväten: Alla resultat under analysmetodens rapporteringsgräns. 
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PAH: Alla resultat under Livsmedelsverkets gränsvärden för otjänligt vid provtagningspunkt. 

PCB: Alla resultat under analysmetodens rapporteringsgräns. 

Tennorganiska föreningar: Alla resultat under analysmetodens rapporteringsgräns. 

PFAS:  Alla resultat under analysmetodens rapporteringsgräns. 

Bromerade flamskyddsmedel: Alla resultat under analysmetodens rapporteringsgräns. 

 

6.3 Sammanfattning föroreningssituationen 
I ytliga jordprover tagna norr och söder om brandområdet har metall- eller PAH-halter över 
Naturvårdsverkets riktvärde för KM (känslig markanvändning) inte påvisats. Därmed bedöms inga 
negativa miljö- eller hälsorisker föreligga på grund av de påvisade metallhalterna. Det går inte att 
bedöma om de uppmätta halterna har orsakats av spridning från branden eller är vanligt 
förekommande bakgrundshalter i området. För att kunna bedöma detta behövs ytliga jordprover 
tagna i samma område före branden alternativt från en representativ yta som inte påverkats av 
branden. Dioxinprover som är tagna i ytlig jord i diket direkt väster om brandområdet visar 
dioxinhalter under riktvärden för KM, men dock över laboratoriets rapporteringsgräns. Halterna 
innebär i nuläget inga hälso- eller miljörisker men visar på en påverkan på diket från branden, då 
dioxin annars inte bedöms förekomma naturligt i området. 

Föroreningssituationen i grundvattnet inom området redovisas översiktligt i Tabell 6 (se alternativt 
Bilaga 4 för analyssammanställning i jämförelse mot aktuella riktvärden). I tabellen ses vilka rör som 
provtagits med avseende på vilka ämnen, var förhöjda halter har påvisats samt var halter över 
relevanta riktvärden har påträffats.  

Förhöjda halter metaller samt PFAS, PAH och xylener i halter över laboratoriets rapporteringsgräns i 
vattnet taget från ytliga grundvattenrör har påvisats norr och väster om avfallshögen. Då tillrinningen 
var dålig kunde inte vattnet i södra ytliga röret provtas med avseende på dessa parametrar. Ytliga 
grundvattenröret i väster (21LC_GV03) där tillrinningen var som bäst kunde även provtas med 
avseende på bromerade flamskyddsmedel och dioxiner och furaner. Påvisade dioxinhalter ligger över 
holländska riktvärdet för ” Indicative Level for severe contamination”, inga riktvärden för bromerade 
flamskyddsmedel i grundvatten finns. Halter mangan och nickel som bedöms som mycket höga enligt 
SGUs klassning påvisades i 21LC_GV01. I grundvattenproverna som togs i januari i Geosigmas gamla 
grundvattenrör påvisades också en mycket hög halt av mangan men inte av nickel. Orsaken till de 
förhöjda halterna kan i nuläget inte fastställas.  

Vad gäller de djupa grundvattenrören så påvisades inga förhöjda föroreningshalter i 21LC_GV06 (det 
djupa grundvattenröret öster om avfallsupplaget). I 21LC_GV04 som är det djupa röret väster om 
avfallsupplaget påvisades xylener och PAH-L i halter strax över laboratoriets rapporteringsgräns. 
Arsenik som påvisades i hög halt enligt SGUs klassning ligger under Livsmedelsverkets gränsvärde för 
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otjänligt dricksvatten. Förhöjda arsenikhalter har inte påvisats i några av de andra 
grundvattenproverna varpå arseniken troligen inte kommer från branden. 

Sammanfattningsvis visar resultaten på att viss föroreningsspridning sannolikt sker från avfallshögen 
till markvatten/ytligt grundvatten. Lakvatten från avfallshögen bedöms huvudsakligen strömma 
väster och norrut. Detta antagande grundas på den dåliga tillrinningen i det södra ytliga 
grundvattenröret, samt då dioxinhalterna där är låga jämfört med det västra ytliga röret där dessa är 
förhöjda. Ingen föroreningsspridning har påvisats i det djupa grundvattnet öster om upplaget, och 
endast en liten påverkan (något förhöjda halter xylener och PAH-L samt arsenik) kan ses i det djupa 
västra röret.  

Ingen påverkan från branden på vattnet i brunnen på Drappens Backe har påvisats. 

Tabell 6 Sammanfattning av analysresultat i grundvattenprover från aktuell provtagning. X- analyserats. -- - 
planerades att analyseras men fanns inte tillräckligt mycket vatten. Gult- halter över laboratoriets 
rapporteringsgräns men under relevanta riktvärden. Orange- halter över relevanta riktvärden. 

GV-rör GV-rörets 
läge och 
djup 

PCB-7 Dioxiner, 
furaner 

Brom. 
flam-
skyddsm. 

Alif., 
arom., 
BTEX, 
PAH 

Olje-
index 

Susp. 
material 

Tennorg. 
fören. 

Kväve 
total 

PFAS Metaller 
ofiltr. 

Metaller 
filtr. 

21LC_GV01 Norr, ytlig -- -- -- X -- -- -- -- X X X 

21LC_GV02 Väster, ytlig 
          

X 

21LC_GV03 Väster, ytlig X X X X X X X X X X X 

21LC_GV04 Väster, djup 
   

X 
    

X 
 

X 

21LC_GV05 Söder, ytlig -- X -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

21LC_GV06 Öster, djup X X X X 
  

X 
 

X X X 

 

För ytvatten i Kagghamraån visades ungefär samma metallhalter vid denna som vid tidigare 
provtagning (Liljemark Consulting, 2021). PAH-analyserna visade inga halter över rapporteringsgräns 
vid denna provtagningsomgång i motsats till tidigare genomförd provtagning, då halter över 
rapporteringsgräns påvisades. Vid nuvarande provtagning påvisades förhöjda halter MBT som är en 
nedbrytningsprodukt av TBT. Vid tidigare genomförd provtagning påvisades förhöjda halter TBT men 
inte MBT. MBT påvisas i högst halt i provpunkt 21LC_YV05 som ligger längst bort och uppströms från 
avfallshögen. Halterna TBT och MBT bedöms härstamma från sjöarna uppströms Kagghamra. 

Prover tagna i Kaggfjärden visar på lägre metall- och PAH-halter jämfört med provtagningen som 
genomfördes i januari 2021 (Liljemark Consulting, 2021). Dock bedöms aktuell provtagningspunkt 
påverkas kraftigt av verksamheten vid kajen, varpå förhöjda föroreningshalter troligen finns periodvis 
på grund av verksamheten på plats.  

Sammanfattningsvis bedöms viss påverkan på ytligt grundvatten/markvatten förekomma framför allt 
väster och norr om avfallshögen. Ingen påverkan ses i dagsläget på Kagghamraån och Kaggfjärden. 
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Ingen påverkan till följd av branden ses heller i provtagen ytlig jord norr och söder om branden samt 
i den provtagna brunnen. 

6.4 Temperaturmätning resultat 
Temperaturmätning i stålrören som etablerats i avfallshögen genomfördes den 23 mars. 
Temperaturen uppmättes till 78,2oC i T01 (södra röret) och 79,2 oC i T02.  

6.5 Utredning av spridningsförutsättningar 

6.5.1 Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Baserat på information från genomförda geotekniska och miljötekniska undersökningar, geologisk 
information (se kap 2.3) samt höjddata2 utfördes en beräkning av flödesriktningar och 
avrinningsområdesavgränsning i GIS för att bedöma föroreningars potentiella spridningsvägar från 
avfallshögen via ytavrinning. 

Avrinningsmodelleringar visar att området kan delas upp i två delavrinningsområden. 

Norra delavrinningsområdet mynnar ut i Kagghamraån vid bron och sydvästra delavrinningsområdet 
avvattnar genom infarten till avfallshögen i sydväst, se Figur 9. På grund av flack topografi är vattnets 
väg därifrån inte är tydligt. Sannolikt strömmar vattnet både mot Kaggfjärden genom diket i sydväst 
och genom åkern mot Kagghamraån/Kaggfjärden. 

Ovan beskrivna riktningarna för ytavrinning gäller för vatten som rinner på markytan. Det är möjligt 
att markvattnet som rinner genom avfallshögen och ovan leran har ungefär samma riktning förutsatt 
att markförhållanden är likartade inom området. Då bra tillrinning har påvisats i ytliga rör i väst 
(21LC_GV02- och 03) bedöms huvudriktningen för markvattnet vara västerut. Detta verifieras också 
genom att vatten med de högsta föroreningshalterna påvisats i 21LC_GV03. Viss spridning norrut 
mot Kagghamraån har också påvisats. Detta kan ses genom att markvatten rinner till i 
grundvattenröret som etablerats i norr (21LC_GV01) och att vissa ämnen har påvisats i förhöjda 
halter även i detta rör. I det ytliga grundvattenröret söder om avfallshögen (21LC_GV05) har 
tillrinningen av markvatten varit dålig både i nu installerat rör samt i det grundvattenrör som tidigare 
funnits på samma plats. Detta visar på att markvattnet till större del ej strömmar i denna riktning. 

Sammanfattningsvis kan spridning av vatten i området huvudsakligen ske på följande sätt.  

 Markvattnet/ytligt grundvatten rinner framförallt västerut samt norrut, spridning söderut 
är begränsad. 

 

2 Höjdmodeller från den 8 och 25 januari samt 24 februari 2021 framtagna genom fotogrammetri av 
Kartverkstan tillhandahållits av Södertörns brandförsvar. Höjdmodell 2011 hämtats från Metria. 
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 Ytavrinningen från avfallshögen är generellt norrut och söderut (större mängd norrut). 
Detta kan innebära en viss utspädning av föroreningar i markvattnet norr och söder om 
avfallshögen, dock ej i väst. Utspädningen beror på att vatten som rinner av avfallshögen 
(detta kommer främst ske vid skyfall) sannolikt kommer att vara rent då inga föroreningar 
förväntas finnas i täckningens yta. Detta rena vatten kommer vid skyfall inte hinna infiltrera 
ner i avfallshögen, utan kommer rinna framförallt norrut men även söder om avfallshögen 
för att där rinna vidare eller infiltrera i marken. 

 

Figur 9. Illustration av ytvattenavrinningen. Delavrinningsområden som avvattnar i norr (beige) och 
delavrinningsområde som avvattnar i söder/sydväst. Blå linjer visar modellerade vattenflöden. I lila punkter visas 
de ställen där vattnet kan rinna åt två olika håll vid större nederbörd då topografin är väldigt flack. 

6.5.2 Vattentransport genom avfallsmassor i nuläget och över tid 
Det är svårt att uppskatta hur mycket vatten som rinner genom avfallshögen varje år och därmed 
potentiellt utgör ett hot mot grundvattnet och ytvattnet. De hydrogeologiska processerna som är 
involverade i infiltreringen av regnvatten är mycket komplexa och påverkas av många faktorer. 
Faktorerna nederbörd och evapotranspiration (summan av avdunstning (evaporation) från mark och 
ytvatten, guttationen, interceptionen och transpirationen från växterna) är de två avgörande 
faktorerna för vattenbalansen i ett avrinningsområde. De bestämmer hur mycket vatten som är 
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tillgängligt för utflöde. Effekterna av vegetationen (guttationen, interceptionen och transpirationen 
från växterna) kan för närvarande försummas, eftersom avfallshögen i Kagghamra endast täcks av 
sand. Samtidigt är avdunstningen från en sandig yta dock högre än från en bevuxen. Utflödet från ett 
avrinningsområde till nästa vattenkropp kan ske både ytligt och under mark. Intensiteten och 
längden på nederbörden spelar dock en viktig roll här. I händelse av ett starkt, långvarigt regn skulle 
en stor del av vattnet rinna av på ytan, eftersom marken bara kan absorbera en begränsad mängd 
vatten.  

För denna bedömning av en möjlig mängd vatteninfiltration i avfallshögen används den enklaste 
formen av vattenbalansen. Vattenbalansen beskriver hur stor mängd vatten som kommer till och 
försvinner från ett område under en tidsperiod. Vattenbalansen beräknas med 
vattenbalansekvationen: 

R = P – ET – ΔS 

R = Avrinning 
P = Nederbörd 
ET = Avdunstning och växters transpiration 
ΔS = Magasinsförändring (i snö, sjöar, mark- och grundvatten) 
 

SMHI beräknar vattenbalansen för alla vattenavrinningsområden över hela Sverige. Värdena är fritt 
tillgängliga på SMHI-webbplatsen. Den lokala årliga nederbördsmängden (vid Kagghamra) uppskattas 
till cirka 650 mm, avdunstningen är cirka 420 mm per år och förändringen i vattenmagasinet kan 
försummas. Detta resulterar i en mängd vatten på cirka 230 mm som är tillgänglig årligen för 
infiltration i marken. En ungefärlig uppskattning av det område som tas upp av avfallshögen är cirka 
10 000 m2. Med det förenklade antagandet att allt vatten infiltrerar i marken och inte rinner av ytligt, 
skulle det vara 2,3 miljoner liter (2 300 m3) vatten som rinner genom avfallshögen varje år. Detta bör 
dock ses som ett worst case scenario. Cirka två tredjedelar av vattengenomströmningen sker på 
vintern och våren och den återstående tredjedelen på sommaren och hösten. 

Som förklarats ovan antar denna rapport att allt vatten infiltrerar in i avfallshögen och rinner inte av 
ytan. Här kommer det också att tränga in i och igenom sopmassorna, vars sammansättning till stor 
del är okänd. Under avfallsmassorna finns ett lager friktionsmaterial, sannolikt en blandning av 
främst fyllning och svallsand. Detta lager bör lätt släppa igenom vatten. Där under finns den naturligt 
förekommande leran. Tjockleken på detta skikt varierar mellan 1 och 6 meter. Förmodligen 
innehåller den även sandinslag. Med glacial och postglacial lera kan antas att den har en mycket låg 
genomsläpplighet för vatten, men för att utgöra ett naturligt skydd bör lagret vara åtminstone 2 m 
tjockt (SGU, 2015). Huvuddelen av vattnet kommer därför sannolikt att rinna i marken i det 
vattengenomsläppliga skiktet längs leraytan, efter lutningen, eller i grundvattnets 
strömningsriktning. Det kan dock inte uteslutas att en liten del av vattnet kommer att leta sig genom 
lerlagret till djupare liggande grundvattenmagasinet.  
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6.5.3 Föroreningsmängder som kan spridas från avfallshögen 
För att kunna uppskatta föroreningsmängder som kan spridas från den övertäckta avfallshögen får 
föroreningshalter som uppmätts i ytliga grundvattenrör representera halter i vatten som har runnit 
genom avfallshögen. Detta antagande stämmer sannolikt inte överens med verkligheten, men är det 
bästa antagande som kan göras med tillgängliga data. Det finns en rad processer som kommer att 
påverka halterna i vatten som rinner genom högen så som mängden vatten, temperatur, 
föroreningsmängder i högen mm. Det bedöms sannolikt att föroreningshalterna i det ytliga 
grundvattnet kommer att öka efter att avfallshögen svalnat och mer nederbörd strömmar genom de 
brända massorna. Efter en tid kommer halterna troligen att avta igen. Detta till följd av att andelen 
lakbara föroreningar i avfallshögen avtar.  

För att uppskatta mängden föroreningar som kan lakas ut från brandområdet per år används nu 
uppmätta föroreningshalter i ytligt grundvatten och framräknade antaganden om vattentransport 
genom avfallsmassorna per år. Beräkningen baseras på en rad antaganden och får ses som indikativ. 
Syftet är att uppskatta mängden föroreningar som kan laka ut från avfallshögen per år. Med detta 
som grund kan mängden vatten/halter som kan behöva renas bedömas. Därtill kan belastning på 
recipienten bedömas om en rening av vatten inte sker. Uppskattningen har endast genomförts för 
de ämnen som påvisats i analyserbara halter och som kan förväntas komma från avfallshögen.  

Beräkning:  

Ämne som påvisats i förhöjda 
halter i gv 

Halt ämne  
(Högst halt uppmätt i 
ytliga gv-rör)   
[mg/l] 

Antal liter vatten per 
år (kap 6.5.2) 
[l] 

Mängd utlakat 
ämne per år  
(mg] 

  X Y Z=X*Y 

PFAS summa 11 0,000072 2 300 000 165,6 

Dioxiner 9,3E-09 2 300 000 0,02139 

PAH-L 0,000027 2 300 000 62,1 

Xylen 0,0003 2 300 000 690 

Bromerade flamskyddsmedel 
(Deca-BDE) 

0,000036 2 300 000 82,8 
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7 Möjliga åtgärder lakvatten 
Om föroreningshalterna i markvatten/ytligt grundvatten bedöms vara oacceptabla kan rening av 
förorenat markvatten vara aktuellt. Nedan finns en översiktlig sammanfattning av möjliga 
åtgärdsalternativ. 

7.1 Reningssteg 
Baserat på föroreningshalter i vatten i diket (Liljemark Consulting, 2021) och tidigare tagna prover av 
släckvatten samt nuvarande provtagning i ytligt grundvatten/markvatten har följande ämnesgrupper 
påvisats i vattnet i förhöjda halter i området i anslutning till branden.  

 Metaller  
 PAH 
 Dioxiner 
 TBT 
 PFAS 
 Bromerade flamskyddsmedel 

I nu genomförd undersökning av markvatten kring avfallshögen har endast dioxiner påvisats i halter 
över aktuella riktvärden. Förhöjda halter av enstaka metaller, PAHer, xylener och bromerade 
flamskyddsmedel har också påvisats. Det är sannolikt att halterna i markvatten kommer att stiga när 
temperaturen i avfallshögen sjunker och mer nederbörd kan rinna igenom massorna. 

Genomförda analyser visar att metallerna huvudsakligen är partikellbundna. Detta innebär att dessa 
till stor del kan avskiljas från vattnet genom en enklare sedimentering. Vad gäller övriga ämnen 
bedöms de kunna avskiljas genom en filteranläggning med aktivt kol/sand, samt eventuellt i 
kombination med flockning och sedimentering före. Aktivt kol i filtret binder organiska föreningar så 
som TOC, BOD, PAH, alifater, aromater, PCB, PFAS och TBT etc. 

7.2 Teknisk lösning rening 
Vatten som rinner genom avfallshögen bedöms rinna norrut, västerut och ibland söderut. Vattnet 
bedöms då till största delen rinna genom fyllnadsmassorna ovan leran. 

Vatten som rinner genom avfallsmassorna föreslås samlas upp genom att ett dike grävs runt hela 
avfallshögen. Diket behöver grävas ner till leran. Lakvattnet från avfallshögen kommer då till största 
delen samlas upp i olika delar av diket. Därifrån föreslås vattnet ledas till en enklare försedimentering 
och därefter reningsanläggning. Då det inte finns tydliga avrinningsvägar p.g.a. flack topografi skulle 
en vattenuppsamling med pumpgropar vara mindre effektiv. Detta för att flera gropar då skulle 
behöva installeras spridda runt avfallshögen för att samla upp vattnet. 

Svårigheterna med installationen av ett dike runt hela avfallshögen är främst risken att få in vatten 
som inte behöver rening från andra delar av området (framförallt österifrån). Detta kan undvikas 
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genom t ex tätning av dikets yttre vägg (den dikesväggen som ligger längst bort från avfallshögen) 
med t ex lera. Det krävs även omfattande grävarbeten runt högen.  

Förslagsvis provtas vattnet som samlas upp i dikena efter försedimenteringen med vissa intervall. 
Detta för att få en bild av ifall föroreningsbelastningen samt föroreningsbilden ändras över tid. Syftet 
med detta är att bedöma när vattenreningen kan avvecklas, samt fånga upp om ämnen som inte 
påvisas i nu genomförda analyser börjar laka ut senare, så att reningen kan anpassas.  

Efter reningsanläggningen ska vattnet provtas. Om vattnet når åtgärdsmålet (se avsnitt nedan) kan 
det släppas vidare till recipient.  

7.3 Åtgärdsmål 
Vatten som har renats kommer behöva släppas vidare. Infiltration i marken i området bedöms inte 
vara möjligt då området är lerigt. Vid vatteninfiltration är risken stor att vattnet lägger sig på lerytan 
i väster dit marken sluttar, vilket kommer leda till större vattenansamlingar på markytan. Alternativet 
till infiltration är att släppa ut det renade vattnet till recipient, vilket i aktuellt område är antingen 
Kagghamraån eller Kaggfjärden. 

Kagghamraån är ett område av riksintresse för naturvård i Stockholms län. Längs ån finns flera 
strömpartier med lämpliga lekbottnar som utgör en ytterst värdefull miljö som reproduktionsområde 
för en ursprunglig stam av havsöring. Genom att ån dessutom har relativt stor vattenföring anses 
den som den viktigaste ån för havsöringsreproduktion mellan Dalälven och Emån. I ån finns också 
nissöga och flodkräfta. Kagghamraån har även i övrigt en mycket rik och representativ bottenfauna 
med inslag av sällsynta arter. Bl.a. förekommer den rödlistade snäckan Valvata macrostoma. Baserat 
på detta bedöms det generellt vara mer lämpligt att släppa ut renat vatten till Kaggfjärden (som är 
en mindre känslig recipient). 

Olika städer och kommuner har olika riktvärden för utsläpp av länsvatten till recipient. Dessa beror 
bl a på hur känslig recipienten bedöms vara för föroreningspåslag. Varken Botkyrka kommun eller 
intilliggande Nynäshamns kommun har några egna riktvärden för utsläpp av länsvatten till recipient. 
Ett förslag till riktvärden för utsläpp av renat vatten till Kaggfjärden kommer behöva tas fram ifall 
vattenrening blir aktuell i Kagghamra. 
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8 Förslag på vidare hantering av 
avfallsupplaget med avseende på miljö- 
och hälsorisker  

Nedan sammanfattas rekommendationer för arbeten framöver och föreslagen ordning för 
aktiviteterna. 

1) Temperaturmätningar i avfallshögen. Förslagsvis genomförs mätningar inledningsvis flera 
gånger i veckan för att sedan glesas ut. Syftet med mätningarna är att kunna skatta 
avsvalningenstrenden- och tiden i avfallshögen. Baserat på resultaten från första veckornas 
mätning kan en första bedömning av avsvalningsförfarandet göras. Denna kan ge en 
indikation om hur länge avsvalningsfasen kan pågå och massorna därmed behöver ligga kvar 
på området (om inte beslut om utgrävning i brinnande/varma massor tas). Denna 
information behövs även för beslut om hantering av föroreningsspridning via lakvattnet. 

Det förslås även att mätningar genomförs av syrehalt (och om möjligt koloxid) i 
avfallshögen. Mätningarna kan genomföras med handhållet instrument kopplat till samma 
rör i vilken temperaturen mäts. Mätningar kan genomföras i samband med 
temperaturmätningarna. Halterna och förändringar i syre- och koloxidhalter kan ge en 
indikation på förbränningsförloppet i avfallshögen (bl a en bild av hur pass tät nuvarande 
täckning är). Mätningar bör göras vid några tillfällen för att se om en trend kan ses. 

2) Kontrollprogram för grundvatten. Resultat från ytliga grundvattenprover visar på förhöjda 
föroreningshalter i framförallt 21LC_GV03, ytligt grundvattenrör direkt väster om 
avfallshögen. Något förhöjda halter ses även i norr, dock är tillrinningen sämre där varpå 
alla önskade analyser inte kunder genomföras. De nu påvisade halterna bedöms inte 
föranleda ett omedelbart behov av vattenrening inom området. 

Förslagsvis upprättas ett kontrollprogram i syfte att följa utvecklingen av halter i 
grundvatten. I kontrollprogrammet beskrivs var och när provtagningar ska utföras, vilka 
ämnen som ska analyseras mm. I kontrollprogrammet bör även anges halter 
(varningsnivåer) vid vilka föroreningsspridningen bedöms vara förhöjd och åtgärder för 
minskning av föroreningsspridning bör övervägas. Nedan ses förslag på upplägg för 
kontrollprogram: 

o Provtagning av ytliga grundvattenrör samt västra djupa röret varannan månad i sex 
månader. Därefter utvärderas behov och intervall av fortsatt provtagning. Prover 
analyseras de första sex månaderna med avseende på metaller, 
petroleumprodukter och PAHer, dioxiner och furaner, bromerade 
flamskyddsmedel och PFAS. 
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o Om föroreningshalter över varningsnivåer påvisas bör en ny provtagning 
genomföras senast 1 månad efter att halter över aktuella riktvärdena påvisats. 

o Ifall något av nedanstående inträffar: 

 föroreningshalter över varningsnivåer har uppmätts 2 gånger i på 
varandra följande provtagningar 

 föroreningshalter i det djupa grundvattenröret börjar öka (behöver inte 
ligga över varningsvärden) 

bör åtgärder för minskning av föroreningsspridning övervägas. Inledningsvis görs 
en bedömning av risker med de påvisade förhöjda halterna. Ifall det bedöms att 
risken är oacceptabel bör åtgärder mot föroreningsspridning vidtas.  

Om ett kontrollprogram inleds behöver åtgärdsalternativ för minskning av 
föroreningsspridning via lakvatten förberedas (se nästa punkt). Detta så att nödvändiga 
åtgärder snabbt kan sättas in om det bedöms nödvändigt. 

3) Åtgärdsförslag för minskad föroreningsspridning från området under avsvalningsfasen.  

I Tabell 7 visas en sammanställning av möjliga åtgärdsalternativ för att minska 
föroreningsspridning från avfallshögen. Vilket alternativ som är mest lämpligt beror bl a på hur 
snabbt åtgärden behöver sättas in samt under hur lång tid åtgärden behövs. Om åtgärder för 
minskning av föroreningsspridning genomförs behövs ett kontrollprogram för uppföljning av 
effekterna av åtgärderna. 
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Tabell 7 Möjliga åtgärder för minskning av föroreningsspridning. 

Syfte Åtgärd Fördelar Nackdelar 

Minska vattengenomströmning 

genom avfallshögen 

Täckning med lera, luftningsrör så 

gas kan komma ut installeras. 

Nederbörden kommer till stor 

del rinna av leran och inte 

tränga igenom till 

avfallsmassorna. 

Transportera in ännu mer massor till 

området. Leran kan bli förorenad pga 

rök/gaser och kan behöva omhändertas 

sen. Risk för skred- kommer troligen 

behöva förstärka tryckbanken.  

Täckning med 

presenningar/geoduk eller 

liknande. Luftningsrör så gas kan 

komma ut installeras. 

Nederbörden kommer till stor 

del rinna av duken och inte 

tränga igenom till 

avfallsmassorna. 

Stor yta, behöver kontrolleras ofta.  

Minska tiden som 

vattengenomströmningen 

genom avfallshögen pågår 

Teoretiskt kan en tät damm 

anläggas i anslutning till 

avfallshögen. Mindre portioner av 

brinnande massor flyttas till 

dammen där de släcks. Därefter 

kan massorna transporteras bort 

och omhändertas. 

Branden släcks fortare än om 

den får brinna ut själv.  

Vattnet som släcker branden är 

ansamlat i en tät damm och kan  

omhändertas.  

Tiden som nederbörd kan 

strömma genom förorenade 

avfallsmassor minskar. 

Behöver anlägga en tät damm.  

Kommer finnas kraftigt förorenat vatten i 

dammen som behöver omhändertas.  

Tätskiktet i dammen (lera) kommer vara 

förorenat och kommer behöva 

omhändertas. 

Alla avfallsmassor kommer vara blöta 

vilket förvårar vidare omhändertagande. 

Omhändertagande av lakvatten 

från avfallshögen 

Ett dike grävs runt hela 

avfallsupplaget. Vattnet från diket 

pumpas upp och körs bort. 

Minskning av risk för 

föroreningsspridning. 

Stora mängder vatten att omhänderta 

och transportera. 

Omfattningen av insatserna 

väderberoende och svåra att förutsäga. 

Ett dike grävs runt hela 

avfallsupplaget. Vattnet från diket 

pumpas upp, renas och släpps ut 

till recipient. 

Minskning av risk för 

föroreningsspridning. 

Reningsanläggning behöver skötas under 

en längre tid. 

Kontinuerliga kontroller av vatten som 

släpps ut till recipient. 
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4) Kompletterande provtagning av ytvatten. Genomförd provtagning av ytvatten i 
Kagghamraån samt Kaggfjärden visade på avtagande föroreningshalter jämfört med 
uppmätta halter vid aktiv brand. Ytterligare en provtagning av ytvatten i Kagghamraån och 
Kaggfjärden föreslås genomförs ca 2 månader efter att avfallshögen täckts över för att 
verifiera att tidigare uppmätta förhöjda halter av framförallt PAH (som bedömdes kunna 
vara förhöjda till följd av föroreningsspridning från branden) är fortsatt låga. Om halterna 
även vid denna provtagning är låga bedöms inga ytterligare provtagningar i Kagghamraån 
och Kaggfjärden behövas, förutsatt att inte föroreningshalter i ytligt grundvatten kring 
avfallshögen börjar stiga kraftigt. 

5) Förslag på vidare hantering av avfallshögen 

Tid. Med tiden kommer avfallshögen sluta brinna/glöda och svalna ner. Hur lång tid det tar 
går i nuläget inte att bedöma. Erfarenheter från andra avfallsbränder som täckts över (Hova 
2019, Kiruna 2017) tyder på att avsvalningen kan ta mellan 0,5-1 år eller längre. I Hova 
skedde avfallsbranden inne i en byggnad varpå hela byggnaden betongbesprutades och 
temperaturen och syrehalten inne i byggnaden mättes över tid. Efter ca 0,5 år, när 
temperaturen inne i byggnaden avtagit kunde byggnaden öppnas igen. Vid en avfallsbrand 
i Kiruna under 2017 täcktes avfallsmassorna med jordmassor. När täckningen började lyftas 
bort efter 1 år flammade delar av massorna upp igen.  

För närvarande går det inte att bedöma när temperaturen i avfallshögen i Kagghamra 
kommer att nå nivåer då högen kan öppnas upp. Baserat på tidigare erfarenheter bör 
temperaturen i högen ha gått ner till ca 20 oC. När temperaturmätningar utförts under några 
veckor kan en första bedömning av trenden i avsvalning göras. Det bedöms att avsvalningen 
kommer att ta minst 0,5 år. 

Det finns för närvarande endast 2 rör för temperaturmätning etablerade i avfallshögen. 
Detta innebär att temperaturen fortsatt kan vara hög i delar av materialet även om 
temperaturen avtagit i rören. Det föreslås att ytterligare rör för temperaturmätning 
etableras när temperaturen i befintliga rör avtagit till nivåer så att öppning av högen 
övervägs. Detta för att verifiera att temperaturen har avtagit i hela högen. 

Alternativ för vidare hantering av avfallshögen efter att massorna svalnat. När massorna har 
svalnat finns det två vidare alternativ för hantering av avfallshögen: 

 Lämna avfallshögen på platsen 

För att högen ska kunna ligga kvar behöver det visas att ingen risk för oacceptabel 
föroreningsspridning föreligger och att massorna i sig inte innebär en miljö- eller hälsorisk. 
För att uppnå detta kan kompletterande täckning och andra skyddsåtgärder behöva vidtas, 
så som insamling och rening av lakvatten. Detta för att minska infiltration i och spridning av 
föroreningar från högen.Därtill behöver behov av miljötillstånd för sådan åtgärd bedömas. 
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Sannolikt kan en sådan åtgärd komma att bedömas som en deponi och omfattas av 
tillståndsplikt. 

För att bedöma om detta åtgärdsalternativ är möjligt behövs omfattande utredningar 
avseende avfallets sammansättning, geotekniska förhållanden, behov av övertäckning mm. 
Risk för spridning till grundvattenförekomst måste särskilt beaktas. 

Om avfallet lämnas inom området behöver även ett omfattande kontrollprogram upprättas 
avseende föroreningshalter i grundvatten och ytvatten.  

Alternativet bedöms i första hand vara lämpligt under en begränsad tidsperiod, t ex i 
avvaktan på möjligheter att slutligt omhänderta materialet. Mer omfattande åtgärder 
behövs om detta alternativ ska utredas som slutlig lösning. 

 Schakta upp och transportera bort massorna 

Det alternativ som bedöms mest realistiskt som slutlig lösning för hantering av avfallshögen 
är att den transporteras bort och avfallet omhändertas/behandlas externt. Massorna 
transporteras då bort för externt omhändertagande med metod som bedöms lämplig 
utifrån avfallets sammansättning, olika fraktioner kan behöva omhändertas med olika 
metoder så som förbränning, deponering eller biologisk behandling. Täckmaterialet bör i 
största möjliga mån separeras från avfallet och kan eventuellt återanvändas för andra 
ändamål. 

För att bedöma förutsättningar och planer för omhändertagande av massorna behöver 
följande utredas: 

o Avfallets sammansättning och möjlighet att sortera/särskilja olika avfallsslag med 
olika föroreningshalter 

o Möjliga mottagningsanläggningar för avfallet 

o Föroreningshalter i täckmaterialet, och förutsättningar för återanvändning av 
materialet eller behov av omhändertagande av även täckmaterialet. Förekomst av 
föroreningar i täckmaterialet kan göras innan avfallshögen öppnas genom t ex 
skruvprovtagning eller provgropsgrävning. Alternativt kan täckmaterialet 
avlägsnas lagervis och läggas i högar för provtagning innan borttransport. 

o Risker i samband med öppnande av högen, förutsättningar för schaktning och 
transport av materialet utan ökad risk för spridning av materialet.  

Beslut om öppnande av högen bör göras i samråd med Räddningstjänsten, då risk för 
återantändning finns. Innan öppnande av avfallshögen behöver en plan för hantering av 
möjlig uppflammande brand eller kvarvarande glödhärdar tas fram. Dels för att kunna 
hantera/minska risk för att ny brand uppstår men även för att minimera spridning av rök 
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och aska över området. Schaktning av högen bedöms behöva ske etappvis med beredskap 
för släckning eller övertäckning om risk för brand bedöms föreligga.  

Om ingen ny/pågående brand påvisas och massorna kan schaktas bort bör detta 
genomföras med minsta möjliga föroreningsspridning. Föroreningsspridning kan främst ske 
genom damning och spridning via nederbörd. Föroreningsspridning kan minimeras genom 
att endast frilägga mindre ytor, genom att övertäcka uppschaktade massor efter att de lagts 
upp på flak samt genom att vid behov duscha/sprejamassorna måttligt med vatten. Detta 
kommer då minska damningen och risken för att vinden sprider askan, men kan samtidigt 
medföra föroreningsspridning med vatten. Därför bär sprejning med vatten utföras med 
försiktighet och endast då stor risk för föroreningsspridning genom damning föreligger. 

Efter att avfallshögen avlägsnats behöver underliggande mark undersökas avseende 
föroreningsinnehåll. Detta görs lämpligen genom provgropsgrävning. Om föroreningar 
påträffas kan underlagrande jord behöva åtgärdas genom borttransport och externt 
omhändertagande.  

Efter att samtliga avfalls-/förorenade massor avlägsnats behöver området återställas. Om 
utfyllnader behöver göras för att avjämna marken/återfylla kan eventuellt täckmaterialet 
återanvändas för detta. Detta förutsätter dock att täckmaterialet inte är förorenat.  

Under och efter åtgärden bör kontrollprogram för grundvatten pågå. Efter utförd åtgärd 
bör det följas upp att föroreningshalter i grundvattnet avtar.  
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21LC03 2021-03-02 Georg Ulrich
0 - 0,01 F:si, sa 21LC03

21LC04 2021-03-02 Georg Ulrich
0 - 0,01 F:si, sa 21LC04

21LC_DIKE 2021-02-15 Robert Pataki

0 - 0,01 le, si 21LC_DIKE

Provtagningsmetod: för hand med planteringsspade

Provkärl: diffusionstät plastpåse

Provpunkt Djup m u my Jordart Anmärkning (stratigrafi)

Bilaga 2
Fältprotokoll, jordprovtagning

Provbeteckning

Uppdragsnummer: 19505

Övrigt: Prov på sediment från diket där dagvatten provtogs tidigare (21LC_YV01). 30 cm snö denna gång och inget vatten, dock 
sedimentet är mjukt. Samlingsprov 5 inkrement . Luktar konstigt, rökigt.

Datum Fälttekniker

Uppdragsnamn: Kagghamra

Övrigt: Ytlig jord (<1 cm) inom hästhage. Samlingsprov, 7 inkrement

Övrigt: Ytlig jord (<1 cm) på åkermark. Samlingsprov, 7 inkrement

1 (1)



Provpunkt Kond. 
(µS/cm)

pH Temperatur 
(°C)

Väder

21LC_YV02 Provtagning i Kaggfjärden, från lastkajen.
2473 7,3 2,4 Mulet, ca 2 °C

1195 7,1 3,2 Soligt, ca 6 °C

21LC_YV03 Provtagning i Kagghamraån uppströms, ca 150 m norr om tippen
196 8,0 2.8 Mulet, ca 2 °C
210 7,3 4,3 Soligt, ca 6 °C

21LC_YV04 Provtagning i Kagghamraån nedströms, ca 200 m väster om tippen
183 7,5 1,9 Mulet, ca 2 °C

207 7,3 4,1 Soligt, ca 6 °C

21LC_YV05 Provtagning i Kagghamraån uppströms, ca 1 km norr om tippen
189 7,2 3,9 Soligt, ca 6 °C

Brunn_DappensB
300 9,1 6,5 Soligt, ca 5 °C

2021-01-21 Uttaget vid strandskoning i kajens norra hörn. Oljefilm i 
ytan.

Robert Pataki

Uppdrag: Kagghamra
Bilaga 2 

Fältprotokoll
Provtagning av yt- och dagvatten

Uppdragsnummer: 19505

Provtagnings-
datum

Kommentar provtagning Fälttekniker

2021-03-02 Lastning från båt pågick vid kajen. Georg Ulrich

2021-01-21 Uttaget norr om bron där ån svänger. Brunt, grumligt 
vatten.

Robert Pataki
2021-03-02 Georg Ulrich

2021-01-21 Uttaget i ån andra sidan åkern, ca i linje med 
avfallshögens södra del. Brunt, grumligt vatten.

Robert Pataki

2021-03-03 Georg Ulrich

2021-03-02 Georg Ulrich

2021-03-02 Georg Ulrich

Brunnsvatten. Brunnen borrad 2006-06-11, djup 105 m. Dappens backe.
Provtagning ur trädgårdsslang, samma vatten som används till 

1 (1)



Kagghamra Fälttekniker: Georg Ulrich

19505

Provpunkt Installationsdatum Material Rördiameter 

inner (mm)
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Komment provtagning

21LC_GV01 2021-02-24 PEH 63 3 0,96 2 4,798 Installation i förborrat hål 

(skruvborrning)

⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎

↳ 2021-03-02 1,28 8 - Grått, lerigt vatten sen klarnar, ca 8 l vid 

omsättning, röret tömts

1417 6,7 3,7 2021-03-03 2,42 Provtagningsmetod: Peristaltisk pump. 

Grått vatten, dålig tillrinning

↳ 2021-03-10 1,35 - - Brunaktigt vatten 1360 6,4 1,4 2021-03-10 - Provtagningsmetod: Peristaltisk pump. 

21LC_GV02 2021-02-24 PEH 53 2 0,66 1 5,382 Installation i förborrat hål 

(skruvborrning)

⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎

↳ 2021-03-02 0,75 8 0,97 Först grått, grumligt sen klart vatten, ca 

8 l vid omsättning, bra tillrinning

594 7,1 5,3 2021-03-03 0,82 Provtagningsmetod: Peristaltisk pump, 

Skakpump. Klart vatten

↳ 2021-03-10 1,24 - - - - - - - - -

21LC_GV03 2021-02-24 PEH 53 2 0,4 1 5,539 Installation i förborrat hål 

(skruvborrning)

⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎

↳ 2021-03-02 0,55 9 1,08 Först grått sen klart vatten, ca 9 l vid 

omsättning, bra tillrinning

469 5,6 2,3 2021-03-03 0,65 Provtagningsmetod: Peristaltisk pump. 

Lite grumligt vatten

↳ 2021-03-10 1,06 - - - - - - - - -

21LC_GV04 2021-02-24 PEH 50 11 1 1 6,087 Foderrörsborrning, 

spolmedel: luft

⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎

↳ 2021-03-02 3,87 15 - Ca 15 l vatten vid omsättning, grått lerigt 

vatten, röret tömts

846 8,1 6,5 2021-03-03 3,92 Provtagningsmetod: Skakpump. Grått 

lerigt vatten

2021-03-10 3,9 - - Klart vatten 772 8 4,8 2021-03-10 - Provtagningsmetod: Skakpump. 

21LC_GV05 2021-02-24 PEH 63 4 0,51 3 7,675 Installation i förborrat hål 

(skruvborrning)

⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎

↳ 2021-03-02 2,65 - - Klart vatten, röret tömts vid omsättning 1030 7,1 6,1 2021-03-03 3,55 Provtagningsmetod: Peristaltisk pump. 

Klart vatten, dåligt tillrinning, bara 3/4 av 

1 liters glasflaska kunde fyllas

↳ 2021-03-10 3,95 - - Torrt, bara ca 60 ml vatten togs och det 

gick åt fältanalys, klart vatten

964 7 5,6 2021-03-10 - Kunde ej provtas, inget vatten

21LC_GV06 2021-02-24 PEH 50 11 1,1 1 10,284 Foderrörsborrning, 

spolmedel: luft

⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎ ⬎

↳ 2021-03-02 8,08 20 8,1 Brunt vatten, bra tillrinning, ca 20 l vid 

omsättning

385 6,8 6,9 2021-03-03 8,1 Provtagningsmetod: Skakpump. Brunt 

grumligt vatten

↳ 2021-03-10 8,7 - - - - - - - - -

Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Bilaga 2

Fältprotokoll

Provtagning av grundvatten

1 (1)
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Bilaga 3
Koordinatlista

Inmätning 2021-02-24
Instrument: Leica AS10
Utförd av: Alejandro Ortiz
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00
Höjdsystem: RH2000

Provpunkt X Y Z_MY
21LC_GV01 6553714.17 137885.509 3.838
21LC_GV02 6553601.382 137790.55 4.722
21LC_GV03 6553604.918 137823.226 5.139
21LC_GV04 6553593.429 137822.284 5.087
21LC_GV05 6553538.295 137864.426 7.165
21LC_GV06 6553611.337 137928.227 9.184
T01 6553614.444 137888.707 14.158
T02 6553645.542 137898.838 13.767

1 (1)
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Analyssammanställning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Bilaga 4
Analyssammanställning, jord

Provtagningsdatum 2021-02-15 2021-03-02 2021-03-02

Provpunkt 21LC_DIKE 21LC03 21LC04

Provtagningsdjup (m) 0-0,01 0-0,01 0-0,01

Parameter Enhet KM(1) MKM(1) FA(2)

Torrsubstans 105°C % 32,1 68,5 72,4

Metaller

As, arsenik mg/kg TS 10 25 1 000 1,57 2,72

Ba, barium mg/kg TS 200 300 50 000 29 62,8

Cd, kadmium mg/kg TS 0,8 12 1 000 0,165 0,151

Co, kobolt mg/kg TS 15 35 1 000 3,42 5,92

Cr, krom mg/kg TS 80 150 10 000 14,5 28,7

Cu, koppar mg/kg TS 80 200 2 500 8,28 15,8

Hg, kvicksilver mg/kg TS 0,25 2,5 50 <0,2 <0,2

Ni, nickel mg/kg TS 40 120 1 000 6,23 12,3

Pb, bly mg/kg TS 50 400 2 500 8 10,4

V, vanadin mg/kg TS 100 200 10 000 19,8 44,4

Zn, zink mg/kg TS 250 500 2 500 45 58,1

PAH

PAH, summa L mg/kg TS 3 15 1 000 <0,15 <0,15

PAH, summa M mg/kg TS 3,5 20 1 000 <0,25 <0,25

PAH, summa H mg/kg TS 1 10 50 <0,22 <0,22

Dioxin (TCDD-ekv WHO-

TEQ) lowerbound (3) mg/kg TS 0,00002 0,0002 0,0000022

Dioxin (TCDD-ekv WHO-

TEQ) upperbound  (3) mg/kg TS 0,00002 0,0002 0,0000044

Dioxiner

Parametrar under rapporteringsgränsen markeras med grått, medan detekterade parametrar markeras med svart. Parametrar 
över riktvärden markeras med i tabellen angiven färg. 
1) Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark; KM = känslig markanvändning och MKM = mindre känslig 
markanvändning (Naturvårdsverket, 2009;2016).
2) Avfall Sveriges rekommenderade koncentrationsgränser för klassificering av förorenade massor. FA =  farligt avfall (Avfall 
Sverige, 2019).
3) Lowerbound redovisar endast de dioxinhalter som faktiskt har detekterats och motsvarar alltså den dioxinhalt som man har 
kunnat konstatera finns. I summan för upperbound räknas, förutom de detekterade halterna, även detektionsg

Uppdragsnummer: 19505
Uppdragsnamn: Kagghamra Sida 1 (1) 2021-04-01



Bilaga 4
Analyssammanställning, 

grundvatten
metaller

Provtagningsdatum 2021-03-03 2021-03-03 2021-03-03 2021-03-03 2021-03-03 2021-03-03 2021-03-03 2021-03-03 2021-03-03

Provbeteckning 21LC_GV01 V-3A fil 21LC_GV02 V-3A fil 21LC_GV03 V-3A fil 21LC_GV04 V-3A fil 21LC_GV06 V-3A fil 21LC_GV01 21LC_GV03 21LC_GV06 Brunn_DappensB 

Provpunkt 21LC_GV01 21LC_GV02 21LC_GV03 21LC_GV04 21LC_GV06 21LC_GV01 21LC_GV03 21LC_GV06 Brunn_DappensB 

Filtrerat metallprov Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej/Eget filter

Parameter Enhet

Mycket 
låg halt

Låg halt Måttlig 
halt

Hög halt Mycket 
hög halt

Aluminium, Al µg/l <10 10-50 50-100 100-500 >500 11,5 2,43 17 13 4,12 34700 3290 9160 11,2

Mangan, Mn µg/l <50 50-100 100-300 300-400 >400 7740 5,49 60,5 107 137 9540 158 362 3,39

Järn, Fe mg/l <0,1 0,1-0,2 0,2-0,5 0,5-1 >1 0,205 <0.004 0,00772 <0.004 0,239 77,4 4,75 39 0,036

Arsenik, As µg/l <1  1-2  2-5  5-10 >10 3,7 <0.5 0,56 6,75 <0.5 17,8 2,28 14 <0.5

Barium, Ba µg/l - - - - - 88,3 26,8 36,3 68,3 18,3 466 93,3 120 1,86

Kadmium, Cd µg/l <0,1 0,1-0,5 0,5-1  1-5 >5 0,094 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1,11 0,161 0,434 <0.05

Kobolt, Co µg/l - - - - - 25,4 0,0807 1,23 0,112 4,17 64,7 4,45 27,7 0,0516

Krom, Cr µg/l <0,5 0,5-5  5-10 10-50 >50 1,07 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 44,6 3,92 108 <0.5

Koppar, Cu µg/l <20 20-200 200-1000 1000-2000 >2000 7,26 1,52 4,63 <1 <1 180 17,3 158 11,8

Kvicksilver, Hg µg/l <0,005 0,005-0,01 0,01-0,05 0,05-1 >1 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,194 0,024 <0.02 <0.02

Molybden, Mo µg/l - - - - - 9,94 1,19 1,59 17,9 15,7 6,54 1,19 21,3 2,2

Ni, Nickel µg/l <0,5 0,5-2  2-10  10-20 >20 25 1,11 2,04 1,73 9,14 76,3 7,57 46,6 3,93

Pb, Bly µg/l <0,5 0,5-1  1-2  2-10 >10 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 130 9,89 131 <0.2

Vanadin, Va µg/l - - - - - 2,89 0,351 0,39 1,72 0,0647 108 10,1 32,2 <0.05

Zn, Zink µg/l <5  5-10 10-100 100-1000 >1000 10,4 2,52 2,87 <2 8,92 229 21,8 159 3,56

Parametrar under rapporteringsgränsen markeras med
grått medan detekterade parametrar markeras med svart.
Parametrar över riktvärden markeras med respektive färg. 
1)  Sveriges Geologiska Undersöknings bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013).

Bedömningsgrunder för grundvatten1

Aktuell undersökning, filtrerade prov Aktuell undersökning ej filtrerade prov
Jämförs ej mot riktvärden



Bilaga 4
Analyssammanställning, grundvatten

Petroleumprodukter och PAH

Provtagningsdatum 2021-03-03 2021-03-03 2021-03-03 2021-03-03 2021-03-03

Provpunkt 21LC_GV01 21LC_GV03 21LC_GV04 21LC_GV06 
Brunn_

DappensB 

Parameter Enhet Fri fas1

Dricksvatten Miljörisker
Ytvatten

Utspädningsfaktor 1 1/100

Alifater >C5-C8 mg/l 0,1 0,3 2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Alifater >C8-C10 mg/l 0,1 0,15 1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Alifater >C10-C12 mg/l 0,1 0,3 1,5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Alifater >C12-C16 mg/l 0,1 3 3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Alifater >C16-C35 mg/l 0,1 3 2 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Aromater >C8-C10 mg/l 0,07 0,5 3 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Aromater >C10-C16 mg/l 0,01 0,12 0,5 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Aromater >C16-C35 mg/l 0,002 0,005 0,04 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Bensen mg/l 0,0005 0,5 10 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002

Toluen mg/l 0,04 0,5 10 0,0003 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002

Etylbensen mg/l 0,03 0,5 2 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002

Xylener, summa mg/l 0,25 0,5 3 0,0003 0,0003 0,0003 <0,0002 <0,0002

PAH-L mg/l 0,01 0,12 0,15 0,000025 0,000027 0,000028 <0,000015 <0,000015

PAH-M mg/l 0,002 0,005 0,01 <0,000025 <0,000025 <0,000025 <0,000025 <0,000025

PAH-H mg/l 0,00005 0,0005 0,001 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004

oljeindex, fraktion C10 - 
C40

mg/l - - - - <0,05 - - -

fraktion C10 - C12 mg/l - - - - <0,005 - - -

fraktion C12 - C16 mg/l - - - - <0,005 - - -

fraktion C16 - C35 mg/l - - - - <0,03 - - -

fraktion C35 - C40 mg/l - - - - <0,010 - - -

Parametrar under rapporteringsgränsen markeras med
grått medan detekterade parametrar markeras med svart.
Parametrar över riktvärden markeras med respektive färg. 
1) Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutets branschspecifika riktvärden för grundvatten 

vid bensinstationer och dieselanläggningar (SPBI, 2011).

Riktvärden för olika 
exponeringsvägar1



Bilaga 4
Analyssammanställning

Grundvatten 
DioxinierELEMENT Enhet Holländska 

riktvärden 
"Indicative Level for 

severe 
contamination "

21LC_GV03 21LC_GV05 21LC_GV06 Brunn_
DappensB 

2,3,7,8-tetraCDD ng/L <0.0025 <0.0014 <0.0018 <0.0015

1,2,3,7,8-pentaCDD ng/L <0.0043 <0.0028 <0.002 <0.0027

1,2,3,4,7,8-hexaCDD ng/L <0.0068 <0.005 <0.0047 <0.004

1,2,3,6,7,8-hexaCDD ng/L <0.0068 <0.005 <0.0047 <0.004

1,2,3,7,8,9-hexaCDD ng/L <0.0068 <0.005 <0.0047 <0.004

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD ng/L 0,11 <0.015 <0.0051 <0.011

OCDD ng/L 0,73 <0.028 <0.22 <0.01

2,3,7,8-tetraCDF ng/L <0.0021 <0.0016 <0.0013 <0.0012

1,2,3,7,8-pentaCDF ng/L <0.0024 <0.0023 <0.0019 <0.0021

2,3,4,7,8-pentaCDF ng/L 0,0048 <0.0023 <0.0019 <0.0021

1,2,3,4,7,8-hexaCDF ng/L 0,013 <0.0032 <0.0042 <0.007

1,2,3,6,7,8-hexaCDF ng/L 0,0089 <0.0032 <0.0042 <0.007

1,2,3,7,8,9-hexaCDF ng/L <0.0037 <0.0032 <0.0042 <0.007

2,3,4,6,7,8-hexaCDF ng/L 0,024 <0.0032 <0.0042 <0.007

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF ng/L 0,17 <0.0099 <0.068 <0.005

1,2,3,4,7,8,9,-heptaCDF ng/L 0,019 <0.0099 <0.068 <0.005

OCDF ng/L 0,19 <0.022 <0.029 <0.008

TEQ-Lowerbound ng/L 0,001 0,0093 0 0 0

TEQ-Upperbound ng/L 0,014 0,0042 0,0049 0,0047

För utvärdering av halter har därför holländska Indicative Level for severe contamination använts (Rijkswaterstaat Environment, 2013). 



Bilaga 4
Resultatsammanställning

PFAS i grundvatten 

PFAS SGIs 
preliminära 

riktvärde

SGU, 
Grundvattendir

ektivet

21LC_GV01 21LC_GV03 21LC_GV04 21LC_GV06 Brunn_DappensB 

PFBA perfluorbutansyra ug/l <0.100 0,018 <0.010 <0.010 <0.010
PFPeA perfluorpentansyra ug/l <0.100 0,013 <0.010 <0.010 <0.010
PFHxA perfluorhexansyra ug/l <0.010 0,013 <0.010 <0.010 <0.010
PFHpA perfluorheptansyra ug/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
PFOA perfluoroktansyra ug/l 0,0061 0,0171 <0.0050 <0.0050 <0.0050
PFNA perfluornonansyra ug/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
PFDA perfluordekansyra ug/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
PFBS perfluorbutansulfonsyra ug/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
PFHxS perfluorhexansulfonsyra ug/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
PFOS perfluoroktansulfonsyra ug/l 0,045 <0.0050 0,0104 <0.0050 <0.0050 <0.0050
6:2 FTS fluortelomersulfonat ug/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
PFAS, summa 11* ug/l 0,045* 0,09 0,006 0,072 <0.050 <0.050 <0.050
PFUnDA perfluorundekansyra ug/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
PFDoDA perfluordodekansyra ug/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
PFTrDA perfluortridekansyra ug/l <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
PFTeDA perfluortetradekansyra ug/l <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
PFPeS perfluorpentansulfonsyra ug/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
PFHpS perfluorheptansulfonsyra ug/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
PFNS perfluornonansulfonsyra ug/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
PFDS perfluordekansulfonsyra ug/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra ug/l <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
4:2 FTS fluortelomersulfonat ug/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
8:2 FTS fluortelomersulfonat ug/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
FOSA perfluoroktansulfonamid ug/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid ug/l <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid ug/l <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol ug/l <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol ug/l <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra ug/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. ug/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. ug/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HPFHpA 7H-perfluorheptansyra ug/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra ug/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

Uppmätta halter i grundvattnet jämförs med SGIs preliminära riktvärde för PFOS (juridiskt ej bindande riktvärde) och med riktvärdet i Grundvattendirektivet SGU-FS 2013:2 
(juridiskt bindande). Analysresultat som ligger under rapporteringsgräns är gråmarkerade.
* Enligt SGIs rapport kan även PFAS summa 7 (numer ersatt med summa 11 av Livsmedelsverket) jämföras med riktvärdet för PFOS för att få en indikation gällande 
föroreningssituationen.Blåmarkerade ämnen är vanligt förekommande vid brandövningsplatser

1 (2)



Bilaga 4
Analysresultat grundvatten

Dricksvatten

2021-03-03 2021-03-03 2021-03-03 2021-03-03 2021-03-03 2021-03-03

Brunn_DappensB 21LC_GV01 21LC_GV02 21LC_GV03 21LC_GV04 21LC_GV06

Parameter Enhet Gränsvärde för otjänligt 

vid provtagningspunkt1

brunn ytligt rör ytligt rör ytligt rör djupt rör djupt rör

Metall filtrerat Ja/Nej Nej/Eget filter Ja Ja Ja Ja Ja

As, arsenik µg/L 10 <0.5 3,7 <0.5 0,56 6,75 <0.5

Ba, barium µg/L 1,86 88,3 26,8 36,3 68,3 18,3

Cd, kadmium µg/L 5 <0.05 0,094 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Co, kobolt µg/L 0,0516 25,4 0,0807 1,23 0,112 4,17

Cr, krom µg/L 50 <0.5 1,07 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Cu, koppar µg/L 2000 11,8 7,26 1,52 4,63 <1 <1

Fe, järn mg/L 0,036 0,205 <0.004 0,00772 inväntar 0,239

Hg, kvicksilver µg/L 1 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Mn, mangan µg/L 3,39 7740 inväntar 60,5 107 137

Mo, molybden µg/L 2,2 9,94 1,19 1,59 17,9 15,7

Ni, nickel µg/L 20 3,93 25 1,11 2,04 1,73 9,14

Pb, bly µg/L 10 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

V, vanadin µg/L <0.05 2,89 0,351 0,39 1,72 0,0647

Zn, zink µg/L 3,56 10,4 2,52 2,87 <2 8,92

alifater >C5-C8 µg/L <10 <10 ej analys <10 <10 <10

alifater >C8-C10 µg/L <10 <10 ej analys <10 <10 <10

alifater >C10-C12 µg/L <10 <10 ej analys <10 <10 <10

alifater >C12-C16 µg/L <10 <10 ej analys <10 <10 <10

alifater >C5-C16 µg/L <20 <20 ej analys <20 <20 <20

alifater >C16-C35 µg/L <20 <20 ej analys <20 <20 <20

aromater >C8-C10 µg/L <1.0 <1.0 ej analys <1.0 <1.0 <1.0

aromater >C10-C16 µg/L <1.0 <1.0 ej analys <1.0 <1.0 <1.0

metylpyrener/metylfluorantener µg/L <1.0 <1.0 ej analys <1.0 <1.0 <1.0

metylkrysener/metylbens(a)antr
acener

µg/L <1.0 <1.0 ej analys <1.0 <1.0 <1.0

aromater >C16-C35 µg/L <1.0 <1.0 ej analys <1.0 <1.0 <1.0

bensen µg/L 1 <0.2 <0.2 ej analys <0.2 <0.2 <0.2

toluen µg/L <0.2 0,3 ej analys <0.2 <0,2 <0.2

etylbensen µg/L <0.2 <0.2 ej analys <0.2 <0.2 <0.2

summa xylener µg/L <0.2 0,3 ej analys 0,3 0,3 <0.2

naftalen µg/L <0.010 0,025 ej analys 0,027 0,028 <0.010

acenaftylen µg/L <0.010 <0.010 ej analys <0.010 <0.010 <0.010

acenaften µg/L <0.010 <0.010 ej analys <0.010 <0.010 <0.010

fluoren µg/L <0.010 <0.010 ej analys <0.010 <0.010 <0.010

fenantren µg/L <0.010 <0.010 ej analys <0.010 <0.010 <0.010

antracen µg/L <0.010 <0.010 ej analys <0.010 <0.010 <0.010

fluoranten µg/L <0.010 <0.010 ej analys <0.010 <0.010 <0.010

pyren µg/L <0.010 <0.010 ej analys <0.010 <0.010 <0.010

bens(a)antracen µg/L <0.010 <0.010 ej analys <0.010 <0.010 <0.010

krysen µg/L <0.010 <0.010 ej analys <0.010 <0.010 <0.010

bens(b)fluoranten µg/L <0.010 <0.010 ej analys <0.010 <0.010 <0.010

bens(k)fluoranten µg/L <0.010 <0.010 ej analys <0.010 <0.010 <0.010

bens(a)pyren µg/L 0,01 <0.010 <0.010 ej analys <0.010 <0.010 <0.010

dibens(a,h)antracen µg/L <0.010 <0.010 ej analys <0.010 <0.010 <0.010

bens(g,h,i)perylen µg/L <0.010 <0.010 ej analys <0.010 <0.010 <0.010

indeno(1,2,3,cd) pyren µg/L <0.010 <0.010 ej analys <0.010 <0.010 <0.010

summa PAH 4 
(benso(b)fluoranten, 
benso(k)bluoranten, 
benso(g,h,i)perylen, inden(1,2,3-
cd)pyren

µg/L 0,1 <0,040 <0,040 ej analys <0,040 <0,040 <0,040

Summa PAH 16. µg/L <0.160 <0.160 ej analys <0.160 <0.160 <0.160

summa PAH L µg/L <0.015 0,025 ej analys 0,027 0,028 <0.015

summa PAH M µg/L <0.025 <0.025 ej analys <0.025 <0.025 <0.025

summa PAH H µg/L <0.040 <0.040 ej analys <0.040 <0.040 <0.040

1- Livsmedelverkets föreskrifter om ändring o livsmedelverkets föreskrifter dricksvatten SLVFS 2001:30 för dricksvatten (LIVSFS 2017:2)

Provtagningsdatum

Provpunkt



Bilaga 4
Analyssammanställning Ytvatten

Inlandsytvatten

OBS! Nu tagna prover markerade med gult, övriga prover är provtagna tidigare i samma provtagningspunkt

Provtagningsdatum 2021-01-21 2021-01-21 2021-03-02 2021-01-21 2021-01-21 2021-03-02 2021-03-02

Provpunkt 21LC_YV03 21LC_YV03 21LC_YV03 21LC_YV04 21LC_YV04 21LC_YV04 21LC-YV05 

Filtrerat metallprov Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja

CCME för skydd 
av akvatiskt liv 1

Parameter Enhet Års-medelvärde Maximal tillåten
koncentration

Årsmedelvärde Maximal tillåten
koncentration

Sötvatten 
långtids-

exponering

pH - 7,98 7,3 7,53 7,3 7,2

Temperatur °C 2,8 4,3 1,9 4,1 3,9

Konduktivitet µS/cm 196 210 183 207 189

TOC mg/L 11,7 11,3

DOC mg/L 11,5 10,7

Metaller

Al, aluminium µg/L 1400 199 190 1430 241 195 164

As, arsenik µg/L 0,5** 7,9** 1,78 <0,5 <0.5 <0,5 <0,5 <0.5 0,667

Ba, barium µg/L 24,4 12 13,4 24,5 11,8 14,3 13,7

Ca, kalcium mg/L 18,6 17,4 20,7 17,6 16,8 20,6 19,1

Cd, kadmium µg/L <0,08-0,25 
beror på 
vattnets 
hårdhet

0,2 eq 0,06 <0,05 <0.05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05

Co, kobolt µg/L 1,08 0,311 0,5 1,08 0,25 0,618 0,429

Cr, krom µg/L 3,4 1,66 <0,5 <0.5 1,76 <0,5 0,565 <0.5

Cu, koppar µg/L 0,5* eq 4,34 1,91 (0,04) 1,6 (0,03) 3,49 2,24 (0,04) 1,78 (0,04) 1,37 (0,02)

Fe, järn mg/L 1,5 0,249 0,319 1,49 0,257 0,338 0,317

Hg, kvicksilver µg/L 0,07 0,026 <0,02 <0,02 <0.02 <0,02 <0,02 <0.02 <0.02

K, kalium mg/L 2,52 2,38 2,24 2,47 2,34 2,24 1,92

Mg, magnesium mg/L 3,18 2,91 3,26 3,04 2,82 3,22 2,99

Mn, mangan µg/L 67,2 15,3 44,1 62,5 12 42 33,6

Mo, molybden µg/L <0,5 <0,5 <0.5 <0,5 <0,5 <0.5 <0.5

Na, natrium mg/L 11,3 10,9 10,5 10,7 10,6 10,6 10,2

Ni, nickel µg/L 4* 34 eq 3,51 2,24 (0,49) 3,04 (0,54) 2,6 1,96 (0,39) 3,33 (0,61) 2,27 (0,57)

Pb, bly µg/L 1,2* 14 eq 1,79 <0,2 (0,01) <0.2 (0,01) 1,79 <0,2 (0,01) <0.2 (0,01) <0.2 (0,01)

V, vanadin µg/L 3,04 0,872 0,632 3,01 0,77 0,682 0,776

Zn, zink µg/L 5,5* ** eq 12,7 4,08 (0,48) 5,72 (1,04) 11,4 6,47 (1,07) 5,14 (1,06) 5,97 (1,13)

Petroleumkolväten

alifater >C5-C8 µg/L <10 <10 <10 <10 <10

alifater >C8-C10 µg/L <10 <10 <11 <10 <10

alifater >C10-C12 µg/L <10 <10 <11 <10 <10

alifater >C12-C16 µg/L <10 <10 <11 <10 <10

alifater >C5-C16 µg/L <20 <20 <22 <20 <20

alifater >C16-C35 µg/L <20 <20 <22 <20 <20

aromater >C8-C10 µg/L <1,0 <1.0 <1,1 <1.0 <1.0

aromater >C10-C16 µg/L <1,0 <1.0 <1,1 <1.0 <1.0

metylpyrener/metylfluorantener µg/L <1,0 <1.0 <1,1 <1.0 <1.0

metylkrysener/metylbens(a)antracene
r

µg/L <1,0 <1.0 <1,1 <1.0 <1.0

aromater >C16-C35 µg/L <1,0 <1.0 <1,1 <1.0 <1.0

bensen µg/L 10 50 370 <0,2 <0.2 <0,2 <0.2 <0.2

toluen µg/L 2 <0,2 <0.2 <0,2 <0.2 <0.2

etylbensen µg/L 90 <0,2 <0.2 <0,2 <0.2 <0.2

summa xylener µg/L <0,2 <0.2 <0,2 <0.2 <0.2

PAHer

naftalen µg/L 2 130 1,1 0,023 <0.010 0,028 <0.010 <0.010

acenaftylen µg/L - <0,010 <0.010 <0,011 <0.010 <0.010

acenaften µg/L 5,8 <0,010 <0.010 <0,011 <0.010 <0.010

fluoren µg/L 3 <0,010 <0.010 <0,011 <0.010 <0.010

fenantren µg/L 0,4 0,019 <0.010 0,025 <0.010 <0.010

antracen µg/L 0,1 0,1 0,012 <0,010 <0.010 <0,011 <0.010 <0.010

fluoranten µg/L 0,0063 0,12 0,04 0,019 <0.010 0,029 <0.010 <0.010

pyren µg/L 0,025 0,015 <0.010 0,023 <0.010 <0.010

bens(a)antracen µg/L 0,018 <0,010 <0.010 <0,011 <0.010 <0.010

krysen µg/L - <0,010 <0.010 0,015 <0.010 <0.010

bens(b)fluoranten µg/L 0,017 - 0,014 <0.010 0,024 <0.010 <0.010

bens(k)fluoranten µg/L 0,017 - <0,010 <0.010 <0,011 <0.010 <0.010

bens(a)pyren µg/L 0,00017 0,27 0,015 <0,010 <0.010 <0,011 <0.010 <0.010

dibens(a,h)antracen µg/L <0,010 <0.010 <0,011 <0.010 <0.010

bens(g,h,i)perylen µg/L 0,0082 <0,010 <0.010 <0,011 <0.010 <0.010

indeno(1,2,3,cd) pyren µg/L <0,010 <0.010 <0,011 <0.010 <0.010

Summa PAH 16. µg/L <0,160 <0.160 <0,176 <0.160 <0.160

summa PAH L µg/L 0,023 <0.015 0,028 <0.015 <0.015

summa PAH M µg/L 0,053 <0.025 0,077 <0.025 <0.025

summa PAH H µg/L 0,014 <0.040 0,039 <0.040 <0.040

Dioxiner och furaner

2,3,7,8-tetraCDD ng/L <0,0018 <0,0019

1,2,3,7,8-pentaCDD ng/L <0,0031 <0,0032

1,2,3,4,7,8-hexaCDD ng/L <0,0041 <0,004

1,2,3,6,7,8-hexaCDD ng/L <0,0041 <0,004

1,2,3,7,8,9-hexaCDD ng/L <0,0041 <0,004

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD ng/L <0,0067 <0,0058

OCDD ng/L <0,011 <0,0073

2,3,7,8-tetraCDF ng/L <0,0019 <0,0019

1,2,3,7,8-pentaCDF ng/L <0,0029 <0,003

2,3,4,7,8-pentaCDF ng/L <0,0029 <0,003

1,2,3,4,7,8-hexaCDF ng/L <0,0042 <0,0041

1,2,3,6,7,8-hexaCDF ng/L <0,0042 <0,0041

1,2,3,7,8,9-hexaCDF ng/L <0,0042 <0,0041

2,3,4,6,7,8-hexaCDF ng/L <0,0042 <0,0041

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF ng/L <0,0076 <0,0062

1,2,3,4,7,8,9,-heptaCDF ng/L <0,0076 <0,0062

OCDF ng/L <0,014 <0,0091

TEQ-Lowerbound ng/L 0 0

TEQ-Upperbound ng/L 0,0046 0,0047

Tennorganiska föreningar

MBT, monobutyltenn µg/L <0,01 0,0026 <0,01 0,00247 0,00395

DBT, dibutyltenn µg/L <0,01 <0,001 <0,01 <0,001 <0,001

TBT, tributyltenn µg/L 0,0002 0,0015 0,008 0,00614 <0,001 0,00266 <0,001 <0,001

TTBT, tetrabutyltenn µg/L <0,01 <0,001 <0,01 <0,001 <0,001

MOT, monooktyltenn µg/L <0,01 <0,001 <0,01 <0,001 <0,001

DOT, dioktyltenn µg/L <0,01 <0,001 <0,01 <0,001 <0,001

TCyT, tricyklohexyltenn µg/L <0,01 <0,001 <0,01 <0,001 <0,001

MPhT, monofenyltenn µg/L <0,01 <0,001 <0,01 <0,001 <0,001

DPhT, difenyltenn µg/L <0,01 <0,001 <0,01 <0,001 <0,001

TPhT, trifenyltenn µg/L <0,01 <0,001 <0,01 <0,001 <0,001

*- riktvärdet gäller biotillgänglig halt
**- uppmätt filtrerad halt minus bakgrundshalt ska jämföras med aktuell bedömningsgrund
( )- beräknad biotillgänglig halt med BioMet v5

HaV:s Gränsvärden för kemisk 

ytvattenstatus i inlandsytvatten 2
HaV:s bedömningsgrunder för 

förorenande ämnen i 

inlandsytvatten 2

Parametrar under rapporteringsgränsen 
markeras med grått, medan detekterade 
parametrar markeras med svart. Parametrar 
över riktvärden markeras med i tabellen angiven 
färg. 
1) Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 
om klassificering och miljökvalitetsnormer 
avseende ytvatten (HVMFS 2019:25).



Bilaga 4
Analyssammanställning Ytvattten

Övrigt vatten/kustvatten

OBS! Nu tagna prover markerade med gult, övriga prover är provtagna tidigare i samma provtagningspunkt

Provtagningsdatum 2021-01-21 2021-01-21 2021-03-02
Provpunkt 21LC_YV02 21LC_YV_02 21LC_YV02 

Filtrerat metallprov Nej Ja Ja

Parameter Enhet Marint vatten 
långtids-

exponering

Års-medelvärde Maximal tillåten
koncentration

Års-medelvärde Maximal tillåten
koncentration

pH - 7,31 7,1

Temperatur °C 2,4 3,2

Konduktivitet µS/cm 2473 1195

TOC mg/L 5,9

DOC mg/L 5,9

Metaller

Al, aluminium µg/L 249 59,3 91,2

As, arsenik µg/L 0,55** 1,1 1,67 0,828 0,611

Ba, barium µg/L 12,6 11,7 17,1

Ca, kalcium mg/L 24,2 28,5 28,2

Cd, kadmium µg/L <0,45-1,5 beror <0,45-1,5 beror på <0,05 <0,05 <0.05
Co, kobolt µg/L 0,407 0,392 0,739

Cr, krom µg/L 3,4 <0,5 <0,5 <0.5

Cu, koppar µg/L 0,87* 2,98 1,72 (0,89) 4,07 (0,16)

Fe, järn mg/L 0,492 0,197 0,286

Hg, kvicksilver µg/L 0,016 0,07 <0,02 <0,02 <0.02

K, kalium mg/L 8,91 13,2 8,28

Mg, magnesium mg/L 19,4 31,9 20,8

Mn, mangan µg/L 32,2 30,5 49,6

Mo, molybden µg/L 1,35 0,687 0,513

Na, natrium mg/L 176 295 176

Ni, nickel µg/L 8,6 34 2,32 1,59 3,41 (0,84)

Pb, bly µg/L 1,3 14 0,8 0,306 0,649 (0,06)

V, vanadin µg/L 0,676 0,364 0,595

Zn, zink µg/L 1,1** 7,95 7,74 10,7

Petroleumkolväten

alifater >C5-C8 µg/L <10 <10

alifater >C8-C10 µg/L <10 <10

alifater >C10-C12 µg/L <10 <10

alifater >C12-C16 µg/L <10 <10

alifater >C5-C16 µg/L <20 <20

alifater >C16-C35 µg/L 39 <20

aromater >C8-C10 µg/L <1,0 <1.0

aromater >C10-C16 µg/L <1,0 <1.0

metylpyrener/metylfluorantener µg/L <1,0 <1.0

metylkrysener/metylbens(a)antracener µg/L <1,0 <1.0

aromater >C16-C35 µg/L <1,0 <1.0

bensen µg/L 110 8 50 <0,2 <0.2

toluen µg/L 215 <0,2 <0.2

etylbensen µg/L 25 <0,2 <0.2

summa xylener µg/L <0,2 <0.2

PAHer

naftalen µg/L 1,4 2 130 0,077 <0.010

acenaftylen µg/L - 0,043 <0.010

acenaften µg/L - 0,013 <0.010

fluoren µg/L - 0,071 <0.010

fenantren µg/L - 0,39 0,01

antracen µg/L - 0,1 0,1 0,051 <0.010

fluoranten µg/L - 0,12 0,342 <0.010

pyren µg/L - 0,233 <0.010

bens(a)antracen µg/L - 0,081 <0.010

krysen µg/L - 0,155 <0.010

bens(b)fluoranten µg/L - 0,017 0,188 <0.010

bens(k)fluoranten µg/L - 0,017 0,065 <0.010

bens(a)pyren µg/L - 0,00017 0,27 0,05 <0.010

dibens(a,h)antracen µg/L 0,01 <0.010

bens(g,h,i)perylen µg/L 0,0082 0,056 <0.010

indeno(1,2,3,cd) pyren µg/L 0,053 <0.010

Summa PAH 16. µg/L 1,88 <0.160

summa PAH L µg/L 0,133 <0.015

summa PAH M µg/L 1,09 0,01

summa PAH H µg/L 0,658 <0.040

Tennorganiska föreningar

MBT, monobutyltenn µg/L <0,01

DBT, dibutyltenn µg/L <0,01

TBT, tributyltenn µg/L 0,001 0,0002 0,0015 0,00446

TTBT, tetrabutyltenn µg/L <0,01

MOT, monooktyltenn µg/L <0,01

DOT, dioktyltenn µg/L <0,01

TCyT, tricyklohexyltenn µg/L <0,01

MPhT, monofenyltenn µg/L <0,01

DPhT, difenyltenn µg/L <0,01

TPhT, trifenyltenn µg/L <0,01

*- riktvärdet gäller biotillgänglig halt
**- uppmätt filtrerad halt minus bakgrundshalt ska jämföras med aktuell bedömningsgrund
( )- beräknad biotillgänglig halt enligt formel från HVMFS 2019:25

HaV:s Gränsvärden för kemisk 
ytvattenstatus Andra ytvatten 1

HaV:s bedömningsgrunder för 
förorenande ämnen i kustvatten och 

vatten i övergångszon 1

= gråmarkerad ruta innebär att bakgrundshalt saknas. Denna ska subtraheras från uppmätt hält 
innan jämförelse mot riktvärdet.F194

Parametrar under rapporteringsgränsen markeras med grått, medan 
detekterade parametrar markeras med svart. Parametrar över riktvärden 
markeras med i tabellen angiven färg. 
1) Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och 
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25).



 

 

 

 

 

Bilaga 5 

Analysrapporter från laboratorium 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


