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1 Sammanfattning 

På uppdrag av Borås Stad har COWI AB fått uppdraget att genomföra en utökad 

miljöteknisk markundersökning på fastigheten Horngäddan 8 i Borås. Syftet med 

den utökade miljötekniska markundersökningen är att utreda förekomsten av 

eventuella förororeningar grundvatten samt hur dessa ska hanteras vid framtida 

byggnationer inom området. 

Påvisade halter av kalcium har i CWM01 och CWM02 detekterats i halter med hög 

till mycket hög påverkan. Likaså har detekterade halter av kalium och natrium i 

CWM01 en hög påverkan på grundvatten. Påvisade halter av mangan har i CWM02 

detekterats i halter med en mycket hög påverkan på grundvatten. Bens(a)pyren 

har i CWM01, CWM02 och CWM03 detekterats i halter med mycket hög påverkan. 

Likaså har PAH4 i CWM02 och CWM03 detekterats i halter med en mycket hög 

påverkan på grundvattnet. I CWM01 har påvisade halter av PAH4 en hög påverkan 

på grundvatten. Detekterade halter av aromater >C16-C35 och PAH (summa M 

samt summa H) i CWM03 överskrider SPIs rekommendationer. Likaså överskrids 

i grundvattenrör CWM02 rekommendationer avseende PAH, summa H. 

Utifrån Naturvårdsverkets generella riktvärden har påträffade föroreningars 

farlighet i jord bedömts. Samtliga uppmätta halter av metaller och BTEX i jord 

underskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning 

och mindre känslig markanvändning. Påvisade halter av alifatiska kolväten och 

PAH överskrider i en provpunkt, CWM01, gällande riktvärden för känslig 

markanvändning. Uppmätta halter på borrdjupet 1,5-2,0 m har dock enbart 

detekterats i lågt överskridande halter och analysresultaten tyder på att 

föroreningsnivån sjunker med djupet. 

Då marken har fyllts ut med fyllnadsmassor och bedöms vara påverkad av bl.a. 

tidigare bebyggelse, järnväg och vägar kan påträffade föroreningar härledas till 

tillförda massor, industri, bilism, osv. Detekterade halter av alifater och PAH inom 

provtagningsområdet bedöms ställvis utgöra en risk för människors hälsa 

och/eller markmiljö. COWI AB bedömer av den orsaken att ett saneringsbehov 

föreligger inom området. 
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 

På uppdrag av Borås Stad har COWI AB fått uppdraget att genomföra en utökad 

miljöteknisk markundersökning på fastigheten Horngäddan 8 samt delar av 

fastigheten Innerstaden 1:1 i Borås.  

Under vintern år 2018 (10 och 12 december) utfördes en miljöteknisk 

undersökning inom utredningsområdet, se Figur 1. Tidigare utförd undersökning 

påvisade ställvisa föroreningshalter av tungmetaller och PAH över 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och 

mindre känslig markanvändning (MKM). Samtliga uppmätta halter av olja 

(aromatiska och alifatiska kolväten) underskred dock Naturvårdsverkets generella 

riktvärden. 

 

Figur 1.  Det tidigare utredningsområdet inom Horngäddan 8 är markerat med röd linje. 

Fastigheten Innerstaden 1:1 omgärdar hela Horngäddan 8. 

Uppmätta halter av PAH i B4 har enbart detekterats i lågt överskridande halter 

varför det kan finnas en eventuell felmarginal. I en av provtagningspunkterna, 

provgropen PG7, har halter bly påvisats överskridande Naturvårdsverkets 

riktvärde för känslig markanvändning (KM). Även påvisade halter av zink 

överstiger riktvärden för känslig markanvändning i en punkt B6. Provpunkterna 

redovisas i nedan i Figur 2. 
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Figur 2. Tidigare utförda provtagningspunkter inom Horngäddan 8. 

En grundvattenprovtagning har utförts vid borrpunkt B6. Då satt grundvattenrör 

vid borrpunkten B4 var vattenfyllt av stillastående regnvatten kunde 

grundvattenprovtagning ej utföras. Provtaget grundvatten vid borrpunkt B6 

bedömdes vara påverkat av markföroreningar. Påvisad markförorening (zink) 

inom provpunkten överstiger dock enbart riktvärden för känslig markanvändning. 

Grundvattenföroreningarna misstänktes följaktligen härröra från andra källor 

utanför undersökningsområdet. Resultatet ger därför inte en korrekt bild av 

grundvattnets förutsättningar att transportera föroreningar. För att säkerställa att 

resonemanget om partikelbundna föroreningar stämmer har en kompletterande 

provtagning utförts där provet filtreras innan analys.  

 

2.2 Syfte 

Syftet med den utökade miljötekniska markundersökningen är att utreda 

förekomsten av eventuella förororeningar grundvatten samt hur dessa ska 

hanteras vid framtida byggnationer inom området. 



 

 

     
 10  KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AV HORNGÄDDAN 8, BORÅS KOMMUN 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A118743/Documents/4-Projektering/02-Utredningar/M/Kompletterande undersökning/A118743-04-02-RAP-002.docx 

3 Områdesbeskrivning 

3.1 Markanvändning 

Enligt historiska flygfoton från mellan år 1955 och 1967 var aktuellt 

undersökningsområde bebyggt, se Figur 3. Bebyggelsen varierar mellan vad som 

sannolikt är bostadsbebyggelse och lättare industribebyggelse i väster till öppen 

mark i öster. Området korsas av ett stickspår till järnvägen från norr till söder. 

 

Figur 3.  Flygfoto från mellan år 1955 och 1967. Fastigheten Horngäddan 8 är markerad med 

orange streckad linje (kartunderlag från Eniro). Fastigheten Innerstaden 1:1 

omgärdar hela Horngäddan 8. 

Inom aktuellt detaljplaneområde finns idag parkering. Utmed den nordvästra 

delen av detaljplaneområdet finns en järnväg. Vid områdets sydvästra gräns löper 

riksväg 40. Planerad byggnation på fastigheten är häkte. 

 

3.2 Hydrogeologi 

Grundvattnets strömningsriktning är ej tidigare undersökt. Eventuell 

föroreningsspridning är av den orsaken oklar. Då delar av den provtagna 

fastigheten är belägna högre upp än omkringliggande områden misstänks 

grundvattennivån inom dessa delar ligga på större djup än vad som har provtagits 

inom projektet.  Förväntad strömningsriktning antas föreligga i ostlig riktning mot 

Viskan, se Figur 4. Utförd grundvattenprovtagning har delvis kunnat verifiera 

antagandet. 
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Figur 4. SGU:s karta över grundvattenmagasin. Svart markering – provtagningsområdet. 

 

3.3 Geologi 

Jordlagren inom provtagningsområdet består enligt SGU av isälvssediment, se 

Figur 5. I norr, söder, väster och öster om fastigheten övergår slutligen jordlagren 

till berg och morän.  I samband med den miljötekniska markprovtagningen under 

vintern år 2018 observerades jordarter såsom av grus, sand och silt. 

 

Figur 5.  Grön – isälvssediment, röd – berg, röd och blå prickar – berg med inslag av 

morän, blå – morän. Svart markering – provtagningsområdet. 
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4 Genomförande 

4.1 Provtagningsplan 

En provtagningsplan upprättades och provtagningens omfattning bestämdes i 

samråd med Borås kommun, se Bilaga 1 Karta med provtagningspunkter. Vid 

utsättning av provtagningspunkter användes erhållen information från tidigare 

utförd undersökning som utgångspunkt. 

Innan markundersökningen genomfördes utfördes en ledningskoll med kända 

ledningsägare. Inmätning av provtagningspunkter utfördes med hjälp av en GPS-

totalstation i referenssystemet SWEREF 99 12 00 och RH 2000, se vidare Bilaga 1 

Karta med provtagningspunkter. 

 

4.2 Miljöteknisk markundersökning 

Den miljötekniska markundersökningen genomfördes den 20 november år 2019, 

se Figur 6. Provtagningspunkternas lägen redovisas vidare i Bilaga 1 Karta med 

provtagningspunkter. Provtagningen genomfördes med skruvborrning med 

borrbandvagn. Jordprovtagningen har skett i enlighet med rekommendationer och 

riktlinjer från SGF:s rapport 2:2013, Fälthandbok, Undersökningar av förorenade 

områden.1 

 
Figur 6. Genomförd kompletterande provtagning inom Horngäddan 8 och Innerstaden 1:1. 

Jordprovtagning med skruvborrning genomfördes ner till naturliga, orörda 

jordlager. Provtagningspunkternas placering justerades i fält utefter befintliga 

                                                
1 SGF rapport 2:2013. Fälthandbok. Undersökningar av förorenade områden. 
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ledningar och/eller observationer. Vid jordprovtagning togs jordprover av 

miljökonsult direkt från skruv. Samlingsprover togs ut för analys på 0,5–1 

metersintervaller samt vid förändring av jordart, färg eller lukt. Jordproverna 

förvarades i kyl samt i för ändamålet avsedda diffusionstäta plastpåsar innan de 

skickades för vidare analys.  

 

4.3 Grundvattenprovtagning 

I samband med genomförd miljöteknisk markundersökning den 20 november år 

2019 installerades grundvattenrör vid tre av fyra provtagningspunkter. 

Grundvattenrör CWM04 utgick pga att grundvatten ej har påträffats. 

Grundvattenrörens läge redovisas vidare i Bilaga 1 Karta med 

provtagningspunkter. Grundvattenrören installerades med 50 mm PEH-rör och 

spetsen ner i naturliga jordlager, se Bilaga 2 Fältprotokoll. Grundvattnet i samtliga 

grundvattenrör renspumpades den 5 december. 

Den 13 december år 2019 genomfördes grundvattenprovtagningen. Innan 

provtagning utfördes omsättning av befintligt grundvatten. Omsättning och 

provtagning utfördes med peristaltisk pump. Separata slangar användes vid 

respektive provtagningspunkt för att undvika korskontaminering. 

Grundvattenprover uttogs i för ändamålet avsedda provtagningskärl och 

förvarades i kyl innan de skickades på analys med avseende på metaller och 

petroleumprodukter. Grundvattenprovtagning skedde i enlighet med 

rekommendationer och riktlinjer från SGF.2 

 

4.4 Fältobservationer jord 

I samband med den kompletterande miljötekniska markundersökningen 

observerades fyllnadsmassor bestående av grus, sand och silt. Vid en av 

provpunkterna (CWM04) överlagras fyllnadsmassorna av 10–15 cm tjock asfalt, 

se vidare Bilaga 3 Fältprotokoll. Vid samtliga provpunkter har naturliga massor 

bestående av sand och/eller silt observerats. Grundvatten har påträffats vid alla 

provtagningspunkter förutom en borrpunkt (CWM04), se vidare Bilaga 3 

Fältprotokoll.  

Vid fältarbete har plast och svarta inslag som ser ut som virke påträffats vid 

provpunkten CWM01. I likhet med tidigare utförd undersökning har det vid 

CWM02 (vid tidigare undersökning benämnd som B6) observerats tegel, se vidare 

Bilaga 3 Fältprotokoll. Taggtråd och asfalt har observerats vid provtagningen av 

CWM03. Påträffad taggtråd är lokaliserad till ca 0,5-1,0 meters djup. 

                                                

2 SGF rapport 2:2013. Fälthandbok. Undersökningar av förorenade områden. 
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4.5 Fältobservationer grundvatten 

I samband med den grundvattenprovtagningen observerades det vid majoriteten 

grundvattenrören grumligt vatten. I grundvattenröret CWM01 observerades dock 

enbart något grumligt vatten och grundvattenflödet var konstant. I 

grundvattenröret CWM03 (vid tidigare undersökning benämnd som B4) pumpades 

dock röret torrt. Grundvattnet var följaktligen mycket lågt. 

Då grundvattenröret CWM02 tidigare vandaliserats och CWM03 (tidigare 

grundvattenrör B4) är placerad vid en parkering sattes rören i marknivå. Höjden 

på röret vid punkten CWM01 mäter dock ca 0,6 m över markytan.  

 

4.6 Laboratorieanalyser 

Då föroreningssituationen vid provpunkterna CWM02 och CWM03 har utretts vid 

den tidigare utförda miljötekniska markundersökningen har ytterligare analyser 

av jordprover ej utförts inom ramen för den kompletterande provtagningen. 

Utvalda jordprover skickades till ALS Scandinavia för kemisk analys med avseende 

på förekomst av olja, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och de 

tungmetaller, utom krom (VI), som är listade av Naturvårdsverkets tabell för 

generella riktvärden för känslig och mindre känslig markanvändning.  

Grundvattenprov analyserades med avseende på olja, polycykliska aromatiska 

kolväten (PAH) och tungmetaller. Då grundvattenröret CWM03 pumpades torrt 

pga för lågt grundvattenflöde har analyser utförts med förhöjd rapporteringsgräns 

och analyser av BTEX har utgått. Vid laboratoriets rapportering av analyserade 

parametrar uppgavs att resultat för m,p xylen i prov CWM03 har utgått pga trolig 

kontaminering. 

ALS Scandinavia är ackrediterade med avseende på utförda kemiska analyser av 

jord och grundvatten. Analysresultaten sammanfattas i Bilaga 3 Analysresultat. 

Analysprotokollen i helhet kan ses i Bilaga 4 Analysrapport. 
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5 Riktvärden och bedömningsgrunder 

5.1 Rikt – och jämförelsevärden för jord 

Uppmätta halter i marken jämförs med Naturvårdsverkets rapport 5976 

Riktvärden för förorenad mark – Modellbeskrivning och vägledning.3 Framtida 

markanvändning bedöms motsvara känslig markanvändning (KM). 

› Känslig markanvändning (KM) innebär att markkvaliteten inte begränsar val 

av markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan 

vistas permanent inom området under en livstid. De flesta markekosystem 

samt grundvatten och ytvatten skyddas. Marken kan användas till bland 

annat bostäder och odling.  

› Mindre känslig markanvändning (MKM) innebär att markkvaliteten begränsar 

valet av markanvändning. Mark med halter under MKM kan användas till 

exempelvis kontor, industrier och vägar.  

Uppmätta halter i marken jämförs även med haltgränser för farligt avfall i enlighet 

med Avfall Sveriges rapport 2019:01 Uppdaterade bedömningsgrunder för 

förorenade massor.4 

En sammanställning av analysresultaten avseende jord redovisas i Bilaga 3 

Analysresultat och de fullständiga analysprotokollen kan ses i Bilaga 4 

Analysrapport. 

 

5.2 Bedömningsgrunder för grundvatten 

En jämförelse av detekterade halter i grundvatten görs mot Sveriges geologiska 

undersöknings (SGU) rapport 2013:01 Bedömningsgrunder för grundvatten.5 

Resultaten är indelade i fem klasser (mycket låg, låg, måttlig, hög, mycket hög). 

Klassningssystemet är från Klass 1 (mycket låg) till Klass 5 (mycket hög). 

Bedömningsgrunderna för grundvatten utgör ett verktyg för att tolka och värdera 

insamlade data om grundvatten. De är inte rättsligt bindande, utan används som 

ett verktyg för att göra enhetliga klassningar av grundvattnets tillstånd avseende 

olika parametrar. Bedömningsgrunderna relateras till effekter på bland annat 

hälsa och miljö. De ger följaktligen en utgångspunkt för riskbedömningar. För de 

ämnen som förekommer naturligt utgår bedömningsgrunderna från uppmätta 

nationella bakgrundsvärden. De valda klassgränserna för de högsta klasserna 

                                                
3 Naturvårdsverket (2009 och 2016). Riktvärden för förorenad mark – Modellbeskrivning 

och vägledning. Rapport 5976. 
4 Avfall Sverige (2919). Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor. Rapport 

2019:01. 

5 Sveriges geologiska undersökning (2013). Bedömningsgrunder för grundvatten. Rapport 

2013:01 
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utgår för de flesta parametrar från risken för hälsoeffekter eller från tekniska och 

estetiska aspekter då vattnet används som dricksvatten. Övriga klassgränser har 

valts för att ge en så stor upplösning som möjligt i de mest frekventa 

haltområdena. Gränserna för påverkansbedömningsklasserna sammanfaller med 

gränserna för tillståndsklassningen med en gradering från (1) – Ingen eller 

obetydlig påverkan till (5) – Mycket stark påverkan. Påverkansklassning ges för 

de ämnen som listats i bilaga 1 i SGUs föreskrifter SGU-FS 2008:2. Ämnena utgör 

vanliga grundvattenföroreningar från mänsklig verksamhet, även om vissa av 

ämnena också kan finnas naturligt. 

Resultaten för oljeprodukter i vatten jämförs med Svenska Petroleuminstitutets 

(SPI) rekommendationer vid efterbehandling av förorenade bensinstationer och 

dieselanläggningar.6 Valda riktvärdena är framtagna för skydd av ytvatten. 

En sammanställning av analysresultaten redovisas i Bilaga 3 Analysresultat och 

de fullständiga analysprotokollen kan ses i Bilaga 4 Analysrapport. 

 

 

                                                
6 Svenska Petroleuminstitutet (2012). SPI rekommendation. Efterbehandling av 

förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. 
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6 Tidigare miljöteknisk markundersökning 

6.1 Jordprovtagning 

Uppmätta halter av olja i borrpunkterna översteg ej riktvärden för känslig eller 

mindre känslig markanvändning. PAH, summa H i halter över Naturvårdsverkets 

riktvärden för känslig markanvändning påträffades ställvis, se Tabell 1. Uppmätta 

halter detekterades dock enbart i lågt överskridande halter. 

Påvisade halter av metaller underskred gällande riktvärden för känslig 

markanvändning i samtliga borrpunkter förutom B6. Zink påträffades på djupet 

1,0–1,5 m, se Tabell 1. 

Tabell 1. Urval av analysresultat avseende borrprovtagning. 

ELEMENT SAMPLE KM MKM B4 1,5–2,0 B4 2,0–3,0 B6 1,0–1,5 

Zn mg/kg TS 250 500 40 37,7 300 

PAH, summa H mg/kg TS 1 10 1,2 1 0,2 

 

Detekterade halter av olja i provgroparna översteg ej riktvärden för känslig eller 

mindre känslig markanvändning. PAH, summa H i halter över Naturvårdsverkets 

riktvärden för känslig markanvändning har påträffats i provgroparna PG3 och PG6, 

se Tabell 2.  

Påvisade halter av metaller underskred gällande riktvärden för känslig 

markanvändning i samtliga provgropar förutom PG7. Bly påträffades på djupet 

0,0–0,5 m, se Tabell 2. 

Tabell 2. Urval av analysresultat avseende provgropar. 

ELEMENT SAMPLE KM MKM 
PG3  

0,0–0,5 

PG6  

0,0–1,0 

PG6  

1,0–2,0 

PG7  

0,0–0,5 

Pb mg/kg TS 50 400 29,9 14,4 10,8 50,6 

PAH, summa H mg/kg TS 1 10 2,6 1,4 4,2 <0,25 
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6.2 Grundvattenprovtagning 

Påvisade halter av föroreningar i grundvattnet jämfördes mot SGU:s 

bedömningsgrunder för grundvatten. 

Tidigare användes ofta markörämnet benso(a)pyren som den enda organiska 

föreningen inom PAH-gruppen. I augusti 2011 fastställdes nya gränsvärden för 

polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i livsmedel och publicerades i förordning 

(EU) 835/2011. Gränsvärdena för markörsubstansen benso(a)pyren reviderades 

och nya maximumnivåer fastställdes för summan av den så kallade "PAH4". 

Förordningen gäller sedan september 2012. PAH4 avser summan av de fyra 

ämnena: benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och 

inden(1,2,3-cd)pyren. Halter med mycket hög påverkan på grundvattnet 

avseende bens(a)pyren har påträffats vid provtagningen, se Tabell 3. Halter med 

påverkan på grundvattnet har påvisades avseende PAH4, dock i halter med enbart 

hög påverkan. 

Tabell 3. Detekterade halter av bens(a)pyren och PAH4.  

ELEMENT SAMPLE Måttlig Hög 
Mycket 

hög 
BGV06 

Bens(a)pyren µg/l 
0,001–

0,002 

0,002–

0,01 
≥0,01 0,021 

PAH4 µg/l 0,01–0,02 0,02–0,1 ≥0,1 0,077 

 

Detekterade halter av natrium hade en måttlig påverkan på grundvatten. Påvisade 

halter av kalium, koppar och kvicksilver hade dock en hög påverkan, se Tabell 4. 

Tabell 4. Detekterade halter av kalium, natrium, koppar och kvicksilver.  

ELEMENT SAMPLE Måttlig Hög 
Mycket 

hög 
BGV06 

K mg/l 6–12 12–50 ≥50 31 

Na mg/l 10–50 50–100 ≥100 24,7 

Cu mg/l 0,2–1 1–2 ≥2 1,79 

Hg µg/l 0,01–0,05 0,05–1 ≥1 0,0908 

 

Kalcium, järn, magnesium, aluminium, arsenik, kadmium, krom, nickel, bly och 

zink har detekterades i halter med en mycket hög påverkan på grundvatten, se 

Tabell 5.  
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Tabell 5. Detekterade halter av kalcium, järn, magnesium, aluminium, arsenik, kadmium, 

krom, nickel, bly och zink.  

ELEMENT SAMPLE Måttlig Hög 
Mycket 

hög 
BGV06 

Ca mg/l 20–60 60–100 ≥100 418 

Fe mg/l 0,2–0,5 0,5–1 ≥1 251 

Mg mg/l 5–10 10–30 ≥30 76,8 

Al mg/l 0,05–0,1 0,1–0,5 ≥0,5 271 

As µg/l 2–5 5–10 ≥10 36,5 

Cd µg/l 
0,5–1 

 
1–5 ≥5 43,2 

Cr µg/l 5–10 10–50 ≥50 258 

Ni µg/l 2–10 10–20 ≥20 958 

Pb µg/l 1–2 2–10 ≥10 256 

Zn mg/l 0,01–0,1 0,1–1 ≥1 3,02 

 

Provtaget grundvatten vid borrpunkt B6 bedömdes vara påverkat av 

markföroreningar. Påvisad markförorening (zink) inom provpunkten översteg 

dock enbart riktvärden för känslig markanvändning. Då grundvattenprovet ej 

hade filtrerats är det sannolikt att de höga halterna härrör från partiklar i provet. 

Grundvatten transporterar normalt inte partiklar, utan de fastläggs i jordmatrisen. 

Resultatet gav således inte en korrekt bild av grundvattnets förutsättningar att 

transportera föroreningar. 
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7 Utökad miljöteknisk markundersökning 

7.1 Metaller i jorden 

Detekterade halter av metaller underskrider gällande riktvärden i samtliga 

borrpunkter. En sammanställning över analyserade jordprover med avseende på 

tungmetaller kan ses i Bilaga 3 Analysresultat. 

 

7.2 Petroleumprodukter i jorden 

Påvisade halter av alifatiska kolväten, BTEX (bensen, toluen, etylbensen och 

xylen) och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) underskrider riktvärden för 

känslig samt mindre känslig markanvändning i samtliga borrpunkter. 

Inom provtagningspunkten CWM01 har utförda analyser påvisat halter av 

alifatiska kolväten (>C16-C35) överskridande Naturvårdsverkets riktvärde för 

känslig markanvändning (KM), se Tabell 6. Alifatiska kolväten påträffas endast på 

djupet 0,5-1,0 meters djup. Även föroreningar av PAH, summa H har detekterats 

i provpunkten. PAH, summa H har påvisats på båda analyserade djup, dvs. 0,5-

1,0 m respektive 1,0-1,5 m. Enligt analysresultaten sjunker föroreningsnivån med 

djupet, se Tabell 6. 

Tabell 6. Urval av analysresultat från jordprovtagning. 

Parameter SAMPLE KM MKM 
CWM01 

0,5-1,0 

CWM01 

1,5-2,0 

CWM04 

1,0-1,5 

Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 130 46 <20 

PAH, summa H mg/kg TS 1 10 3 1,5 <0,3 

 

En fullständig sammanställning över analyserade jordprover kan ses i Bilaga 3 

Analysresultat. De fullständiga analysprotokollen kan ses i Bilaga 4 Analysrapport. 
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8 Utökad grundvattenprovtagning 

8.1 Metaller i grundvattnet  

Grundvattenprovtagning i borrpunkten CWM04 var ej möjligt då grundvattenröret 

ej kunde placerats med filtret i nivå med grundvattnet. Provtagning har dock varit 

möjligt i borrpunkterna CWM01-CWM03.  

Påvisade halter av föroreningar i grundvattnet har jämförts mot SGUs 

bedömningsgrunder för grundvatten samt SPIs rekommendationer vid 

efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. 

Detekterade halter av kalcium har en hög till mycket hög påverkan på 

grundvatten. Även natrium har detekterats i halter med en mycket hög påverkan 

på grundvatten, se Tabell 7.  

Påvisade halter av kalium har en hög påverkan på grundvattnet, se Tabell 7. 

Detekterade halter av mangan har dock en hög till mycket hög påverkan på 

grundvatten. 

Tabell 7. Detekterade halter av kalcium, kalium, natrium och mangan.  

Parameter SAMPLE Måttlig Hög 
Mycket 

hög 
CWM01 CWM02 CWM03 

Ca mg/l 20-60 60-100 ≥100 153 81,6 9,65 

K mg/l 6-12 12-50 ≥50 14,2 5,34 3,37 

Na mg/l 10-50 50-100 ≥100 55,6 20,8 12,9 

Mn µg/l 0,1-0,3 0,3-0,4 ≥0,4 0,0971 1,25 0,00274 

 

Påvisade halter av föroreningar i grundvattnet i borrpunkten CWM03 underskrider 

SGUs bedömningsgrunder och SPIs rekommendationer. En fullständig 

sammanställning över analyserade jordprover kan ses i Bilaga 3 Analysresultat. 

De fullständiga analysprotokollen kan ses i Bilaga 4 Analysrapport. 

 

8.2 Petroleumprodukter i grundvatten 

Tidigare användes ofta markörämnet benso(a)pyren som den enda organiska 

föreningen inom PAH-gruppen. I augusti 2011 fastställdes nya gränsvärden för 

polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i livsmedel och publicerades i förordning 

(EU) 835/2011. Gränsvärdena för markörsubstansen benso(a)pyren reviderades 

och nya maximumnivåer fastställdes för summan av den så kallade "PAH4". 

Förordningen gäller sedan september 2012. PAH4 avser summan av de fyra 
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ämnena: benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och 

inden(1,2,3-cd)pyren. Halter med mycket hög påverkan på grundvattnet 

avseende bens(a)pyren har påträffats vid provtagningen, se Tabell 8. Halter med 

hög till mycket hög påverkan på grundvattnet har påvisats avseende PAH4. 

Tabell 8. Detekterade halter av benso(a)pyren och PAH4. 

Parameter SAMPLE Måttlig Hög 
Mycket 

hög 
CWM01 CWM02 CWM03 

Bens(a)pyren mg/l 
0,001-

0,002 

0,002-

0,01 
≥0,01 0,021 0,057 4,3 

PAH4 µg/l 
0,01-

0,02 

0,02-

0,1 
≥0,1 0,078 1,74 10,9 

 

Resultaten för oljeprodukter i vatten har även jämförs med SPI:s 

rekommendationer vid efterbehandling av förorenade bensinstationer och 

dieselanläggningar. I grundvattenrör CWM02 och CWM03 har utförda analyser 

påvisat halter av PAH, summa H överskridande SPI:s rekommendationer, se 

Tabell 9. Inom CWM03 har även aromatiska kolväten och PAH, summa M 

detekterats i halter överskridande rekommendationen. 

Tabell 9. Detekterade halter av aromater >C16-C35 och PAH.  

Parameter SAMPLE Ytvatten CWM01 CWM02 CWM03 

Aromater >C16-C35 µg/l 5 <1 2,1 7,2 

PAH, summa L mg/l 120 <0,025 0,064 0,44 

PAH, summa M mg/l 5 0,069 3,7 14 

PAH, summa H µg/l 0,5 0,14 3,6 22 

 

En fullständig sammanställning kan ses i Bilaga 3 Analysresultat. De fullständiga 

analysprotokollen kan ses i Bilaga 4 Analysrapport. 

 



 

 

     

KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AV HORNGÄDDAN 8, BORÅS KOMMUN  23  

http://projects.cowiportal.com/ps/A118743/Documents/4-Projektering/02-Utredningar/M/Kompletterande undersökning/A118743-04-02-RAP-002.docx  

9 Utvärdering 

9.1 Grundvatten – föroreningar och spridning 

Grundvattenströmningen och följaktligen spridningsriktning för föroreningar inom 

provtagningsområdet har undersökts. Grundvattenströmningen bedöms vara i 

östlig riktning i enlighet med Figur 7. Grundvattenströmningen och 

spridningsriktning redovisas vidare i Bilaga 1 Karta med provtagningspunkter. 

 

Figur 7. Genomförd kompletterande provtagning inom Horngäddan 8 och Innerstaden 1:1. 

Påvisade halter av kalcium har i CWM01 och CWM02 detekterats i halter med hög 

till mycket hög påverkan. Likaså har detekterade halter av kalium och natrium i 

CWM01 en hög påverkan på grundvatten. Kalcium i grundvatten kan naturligt 

förekomma i höga halter, framförallt i områden med kalkberggrund eller 

kalkhaltiga jordar. Kalciummineral är många gånger lättvittrade. Även natrium 

och kalium kan naturligt tillföras grundvattnet genom vittring. Natrium tillförs 

även grundvattnet genom saltvatteninträngning samt genom påverkan från salt i 

områden som tidigare varit täckta av salt hav. Höga kalium-, kalcium- och 

natriumhalter kan indikera att vattnet är föroreningspåverkat. Kalcium, natrium 

och kalium kan även förekomma i förhöjda halter genom påverkan från bl.a. 

förorenad mark och deponier. Det beror dels på att fyllnadsmassorna och material 

som deponeras kan ha höga halter av dessa ämnen. Dels beror det på ändrade 

kemiska förhållanden, t.ex. sänkta pH-värden, vilket kan frigöra t.ex. kalcium. 

Den urbana miljön kan ge höga halter av kalcium från vittrande betong. 

Vägsaltning är en vanlig källa till natrium vilket kan bidra till surt vatten. Längs 

vägar som saltas är ofta även halterna av kalcium förhöjda i grundvattnet.  

Påvisade halter av mangan har i CWM02 detekterats i halter med en mycket hög 

påverkan på grundvatten. Mangan förekommer i höga halter i den svenska 

berggrunden och finns följaktligen naturligt i grundvatten. Fyllnadsmassor och 
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massor från deponier som innehåller organiskt material kan leda till sjunkande 

redoxpotential i lakvattnet. Till följd därav kan det leda till ökande halter av 

mangan i grundvattnet.  

Bens(a)pyren har i CWM01, CWM02 och CWM03 detekterats i halter med mycket 

hög påverkan. Likaså har PAH4 i CWM02 och CWM03 detekterats i halter med en 

mycket hög påverkan på grundvattnet. I CWM01 har påvisade halter av PAH4 en 

hög påverkan på grundvatten. Detekterade halter av aromater >C16-C35 och PAH 

(summa M samt summa H) i CWM03 överskrider SPIs rekommendationer. Likaså 

överskrids i grundvattenrör CWM02 rekommendationer avseende PAH, summa H. 

Höga halter av PAH i grundvatten har bl.a. påträffats i områden där kreosot 

använts för träimpregnering. Även vid gamla bensinstationer och andra områden 

där oljeprodukter hanterats är marken och grundvattnet ofta förorenade. 

Lakvatten från deponier och fyllnadsmassor kan innehålla olika organiska ämnen 

i höga halter. Redan låga till måttliga halter av aromatiska föreningar innebär att 

det kan finnas en lokal föroreningskälla.  

Påvisade halter av petroleumprodukter i CWM03 kan härledas till den förorening 

som vid tidigare utförd undersökning påträffades i borrpunkt B4 (benämns i denna 

rapport som CWM03). Föroreningsnivån i CWM02 har dock ej påvisats i tidigare 

utförd undersökning. Då marken har fyllts ut med fyllnadsmassor och bedöms den 

vara påverkad av bl.a. tidigare bebyggelse, järnväg och vägar kan dock påträffade 

petroleumföroreningar härledas till tillförda massor, industri, bilism, osv. 

 

9.2 Föroreningsnivån i marken  

Utifrån Naturvårdsverkets generella riktvärden har påträffade föroreningars 

farlighet i jord bedömts. Samtliga uppmätta halter av metaller och BTEX i jord 

underskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning 

och mindre känslig markanvändning. 

Påvisade halter av alifatiska kolväten och PAH överskrider i en provpunkt, CWM01, 

gällande riktvärden för känslig markanvändning. Uppmätta halter på borrdjupet 

1,5-2,0 m har dock enbart detekterats i lågt överskridande halter och 

analysresultaten tyder på att föroreningsnivån sjunker med djupet. I stadsmiljö 

är halten cancerogena PAH generellt förhöjd. Undersökningar har visat att det vid 

provtagning av ytjord i park- och naturmark i Göteborg går att räkna med att 

ungefär vartannat prov har halter cancerogena PAH som överstiger 

Naturvårdsverkets tidigare riktvärden för känslig markanvändning (Göteborgs 

Stad Miljö, R 2003:10). Liknande undersökningar med samma resultat har gjorts 

i Stockholm och Malmö. I de nu gällande generella riktvärdena för känslig 

markanvändning har motsvarande riktvärde för cancerogena PAH, dvs. riktvärdet 

för PAH summa H, höjts från 0,3 till 1 mg/kg TS och riktvärdet för mindre känslig 

markanvändning från 7 till 10 mg/kg TS. Resonemanget om generellt förhöjda 

PAH-halter i stadsmiljö bedöms dock fortfarande vara giltigt. 
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Då marken har fyllts ut med fyllnadsmassor och bedöms vara påverkad kan 

föroreningarna härledas till tillförda massor, industri, bilism, osv. Mot bakgrund 

av de sammanlagda undersökningsresultaten bedöms den totala föroreningsnivån 

inom undersökningsområdet vara måttlig. 

 

9.3 Saneringsbehov 

Genomförd miljöteknisk markprovtagning på fastigheten Horngäddan 8 och 

Innerstaden 1:1 påvisar ställvis föroreningshalter över Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för känslig markanvändning.  

Planerad markanvändning bedöms motsvara känslig markanvändning. 

Detekterade halter av alifater och PAH inom provtagningsområdet bedöms ställvis 

utgöra en risk för människors hälsa och/eller markmiljö. COWI AB bedömer av 

den orsaken att ett saneringsbehov föreligger inom området.  
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10 Upplysning 

Enligt Miljöbalken kapitel 10 § 11 ska den som äger eller brukar en fastighet, 

oavsett om området tidigare ansetts vara förorenat, genast underrätta 

tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och 

föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

Massor med föroreningshalter som överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för 

KM ska hanteras med restriktioner. Innan eventuell efterbehandlingsåtgärd sätts 

in ska kontakt med tillsynsmyndigheten upprättas enligt 28§ förordningen 

(1998:899) miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

COWI AB kan bistå med kontakt med tillsynsmyndigheten samt upprättande av 

de dokument som kan komma att krävas av tillsynsmyndigheten. 
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Bilaga 1. Karta med provtagningspunkter 

 

 

 



Punkt Northing Easting Z

CWM01 6400023.998 116130.7012 136.6509

CWM02 6400036.565 116065.813 135.3771

CWM03 6400116.202 116087.2485 138.581

CWM04 6400114.624 115977.5902 138.8717

SWEREF99 13 00, RH 2000





 

  

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2. Fältprotokoll 

 

 

 



Punkt Nivå (m) Provnivå (m) Jordart Färg Indikation
0,0-0,5 F, saMu Brun Rötter

0,5-1,0 F, mugrSa Brun

1,0-1,5 F, mugrSa Brun 1,4 m: plast

1,5-2,0 F, grSa Brun Svarta inslag (ser ut som virke)

2-3 2,0-3,0 F, grSa Brun

3-4 3,0-4,0 Sa Brun

4-5 4,0-5,0 saGr Brun Blött

4-5 5,0-6,0 saGr Brun
Borrat ner till 6 m för GV-rör men prov ej 

taget. Mycket blött.

0,0-0,5 F, grSa Brun Tegel

0,5-1,0 F, grSa Brun Sten

1,0-1,5 grSa Brun

1,5-2,0 Sa Brun

2-3 2,0-3,0 Sa Brun Från 2,5 m: lite grSa

3-4 3,0-4,0 Sa Brun Blött

4,0-5,0 Sa Brun
Borrat ner till 5 m för GV-rör men prov ej 

taget. Mycket blött.

0,0-0,5 F, grSa Brun Sten, asfalt vid 0,4 m.

0,5-1,0 F, grSa Brun Sten, taggtråd

1,0-1,5 F, grSa Brun

1,5-2,0 F, grSa Brun

2-3 2,0-3,0 grSa Brun

3-4 3,0-4,0

4-5 4,0-5,0 saSi Brun Prov ej taget pga osäker skruv.

5-6 5,0-6,0 saSi Brun
Borrat ner till 6 m för GV-rör men prov ej 

taget. Något blött.

0,0-0,5 F, grSa Brun Ca 11 cm asfalt

0,5-1,0 F, grSa Brun

1,0-1,5 Sa Brun Grov sand

1,5-2,0 Sa Brun Grov sand

2-3 2,0-3,0 Sa Brun Grov sand

3-4 3,0-4,0 Sa Brun Fin sand

4-5 4,0-5,0 Sa Brun Prov ej taget pga osäker skruv.

5-6 5,0-6,0

1-2

CWM02

CWM03

0-1

1-2

Prov ej taget pga osäker skruv. Troligtvis grSa

0-1

CWM04

1-2

Grundvattenrör utgår pga torrt.

Fältprotokoll

CWM01

0-1

0-1

1-2



Punkt GV-rör (Filter) Datum GV-nivå (m.u.r.ö.k.) GV-rör uppstick GV (m.u.my) Kommentar

4 (2) 2019-11-20 0,6 Rör satt

2019-12-05 5,08 0,6 Renspumpning: mycket grumligt sedan klart, konstant flöde

2019-12-13 4,49 0,6 Omsättning och provtagning: något grumligt

3 (2) 2019-11-20 0 Rör satt

2019-12-05 2,88 0 Renspumpning: mycket grumligt, svårt att pumpa upp

2019-12-13 2,79 0 Omsättning och provtagning: mycket grumligt

2,68 (2) 2019-11-20 0 Rör satt

2019-12-05 4,65 0 Renspumpning: mycket grumligt sedan torrt

2019-12-13 4,61 0 Omsättning och provtagning: mycket grumligt sedan torrt

m.u.r.ö.k = meter under rör övre kant

m.u.my = meter under markytan

GV-rör = 50 mm PEH-rör

Fältprotokoll - Grundvatten (m)

CWM01

CWM02

CWM03



 

  

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3. Analysresultat 

 

 

 



ELEMENT SAMPLE KM MKM FA CWM01 0,5-1,0 CWM01 1,5-2,0 CWM04 1,0-1,5 CWM04 2,0-3,0

TS_105°C % 87 91,5 93,1 96,1 Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark

As mg/kg TS 10 25 1 000 2,6 2,18 1,27 1,94 KM = känslig markanvändning

Ba mg/kg TS 200 300 50 000 42,7 48,1 18,9 20,6 MKM = mindre känslig markanvändning

Cd mg/kg TS 0,8 12 1 000 0,098 0,185 <0,09 <0,1

Co mg/kg TS 15 35 1 000 4,47 4,46 2,74 3,27

Cr mg/kg TS 80 150 10 000 18,9 12,5 5,7 8,12 Avfall Sveriges bedömningsgrunder för förorenade massor 

Cu mg/kg TS 80 200 2 500 29,6 22,3 9,63 11,9 FA = farligt avfall

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

Ni mg/kg TS 40 120 1 000 10,1 10,1 6,73 9,1

Pb mg/kg TS 50 400 2 500 33,1 16 2,67 3,79

V mg/kg TS 100 200 10 000 24,7 16,9 7,64 9,99

Zn mg/kg TS 250 500 2 500 51,8 82,8 14 19,2

Alifater >C5-C8 mg/kg TS <10 <10 <10 <10

Alifater >C8-C10 mg/kg TS 25 120 700 <10 <10 <10 <10

Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 1 000 <20 <20 <20 <20

Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 10 000 <20 <20 <20 <20

Alifater >C5-C16 mg/kg TS <30 <30 <30 <30

Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 10 000 130 46 <20 <20

Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 1 000 <1 <1 <1 <1

Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 1 000 <1 <1 <1 <1

Metylpyren/flourantener mg/kg TS 1 <1 <1 <1

Metylkrysener/metylbens(a)antracener mg/kg TS <1 <1 <1 <1

Aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30 1 000 1,6 <1 <1 <1

bensen mg/kg TS 0,012 0,04 1 000 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

toluen mg/kg TS 10 40 1 000 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

etylbensen mg/kg TS 10 50 1 000 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

m,p-xylen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

o-xylen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

xylener, summa mg/kg TS 10 50 1 000 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

TEX, summa mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Naftalen mg/kg TS 0,11 <0,1 <0,1 <0,1

Acenaftylen mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Acenaften mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Fluoren mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Fenantren mg/kg TS 0,29 0,12 <0,1 <0,1

Antracen mg/kg TS 0,12 <0,1 <0,1 <0,1

Fluoranten mg/kg TS 0,68 0,51 <0,1 <0,1

Pyren mg/kg TS 1,5 0,51 <0,1 <0,1

Bens(a)antracen mg/kg TS 0,26 0,21 <0,08 <0,08

Krysen mg/kg TS 0,51 0,22 <0,08 <0,08

Benso(b)fluoranten mg/kg TS 0,81 0,27 <0,08 <0,08

Benso(k)fluoranten mg/kg TS 0,24 0,11 <0,08 <0,08

Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,53 0,23 <0,08 <0,08

Dibens(ah)antracen mg/kg TS 0,09 <0,08 <0,08 <0,08

Benzo(ghi)perylen mg/kg TS 0,32 0,27 <0,1 <0,1

Indeno(123-cd)pyren mg/kg TS 0,23 0,21 <0,08 <0,08

PAH, summa 16 mg/kg TS 5,7 2,7 <1,5 <1,5

PAH, summa cancerogena mg/kg TS 2,7 1,3 <0,3 <0,3

PAH, summa övriga mg/kg TS 3 1,4 <0,5 <0,5

PAH, summa L mg/kg TS 3 15 1 000 0,11 <0,15 <0,15 <0,15

PAH, summa M mg/kg TS 3,5 20 1 000 2,6 1,1 <0,25 <0,25

PAH, summa H mg/kg TS 1 10 50 3 1,5 <0,3 <0,3



ELEMENT SAMPLE Mycket låg* Låg* Måttlig* Hög* Mycket hög* SPI** CWM01 CWM02 CWM03

filtrering 0,45 µm; metaller  ja ja ja

Ca mg/l <10 10-20 20-60 60-100 ≥100 153 81,6 9,65

Fe mg/l <0,1 0,1-0,2 0,2-0,5 0,5-1 ≥1 0,00422 0,0226 0,0361

K mg/l <3 3-6 6-12 12-50 ≥50 14,2 5,34 3,37

Mg mg/l <2 2-5 5-10 10-30 ≥30 5,86 6,15 0,881

Na mg/l <5 5-10 10-50 50-100 ≥100 55,6 20,8 12,9

Al mg/l <0,01 0,01-0,05 0,05-0,1 0,1-0,5 ≥0,5 0,0126 0,00268 0,0295

As µg/l <1 1-2 2-5 5-10 ≥10 0,52 1,08 <0,5

Ba µg/l 47,9 53,7 26,1

Cd µg/l <0,1 0,1-0,5 0,5-1 1-5 ≥5 <0,05 0,15 0,181

Co µg/l 0,32 0,561 <0,05

Cr µg/l <0,5 0,5-5 5-10 10-50 ≥50 <0,5 <0,5 1,39

Cu mg/l <0,02 0,02-0,2 0,2-1 1-2 ≥2 0,00522 <0,001 <0,001

Hg µg/l <0,0005 0,0005-0,01 0,01-0,05 0,05-1 ≥1 <0,02 <0,02 <0,02

Mn mg/l <0,05 0,05-0,1 0,1-0,3 0,3-0,4 ≥0,4 0,0971 1,25 0,00274

Ni µg/l <0,5 0,5-2 2-10 10-20 ≥20 2,47 2,9 1,16

Pb µg/l <0,5 0,5-1 1-2 2-10 ≥10 <0,2 <0,2 0,569

Zn mg/l <0,005 0,005-0,01 0,01-0,1 0,1-1 ≥1 0,0516 0,00248 <0,002

Mo µg/l 3,92 6,87 3,71

V µg/l 0,771 0,27 0,607

alifater >C5-C8 µg/l <10 <10

alifater >C8-C10 µg/l 300 <10 <10 <17

alifater >C10-C12 µg/l 150 <10 <10 <17

alifater >C12-C16 µg/l 300 <10 <10 <17

alifater >C5-C16 µg/l <20 <20

alifater >C16-C35 µg/l 3000 <20 94 81

aromater >C8-C10 µg/l 500 <1 <1 <1,7

aromater >C10-C16 µg/l 120 <1 <1 1,8

metylpyrener/metylfluorantener µg/l <1 1,5 4,7

metylkrysener/metylbens(a)antracener µg/l <1 <1 2,4

aromater >C16-C35 µg/l 5 <1 2,1 7,2

bensen µg/l <0,02 0,02-0,1 0,1-0,2 0,2-1 ≥1 <0,2 <0,2

toluen µg/l <0,2 <0,2

etylbensen µg/l <0,2 <0,2

m,p-xylen µg/l ---------- <0,2

o-xylen µg/l <0,2 <0,2

xylener, summa µg/l 3,1 <0,2

naftalen µg/l <0,03 <0,03 <0,051

acenaftylen µg/l <0,01 0,064 0,4

acenaften µg/l <0,01 <0,01 0,043

fluoren µg/l <0,01 0,031 0,16

fenantren µg/l <0,01 0,59 1,8

antracen µg/l <0,01 0,18 0,53

fluoranten µg/l 0,036 1,6 6,2

pyren µg/l 0,033 1,3 5,3

bens(a)antracen µg/l 0,019 0,48 2,8

krysen µg/l 0,022 0,68 3,4

bens(b)fluoranten µg/l 0,033 0,71 3,4

bens(k)fluoranten µg/l 0,018 0,42 2,6

bens(a)pyren µg/l <0,0005 0,0005-0,001 0,001-0,002 0,002-0,01 ≥0,01 0,021 0,57 4,3

dibenso(ah)antracen µg/l <0,01 0,13 0,75

benso(ghi)perylen µg/l 0,015 0,33 2,6

indeno(123cd)pyren µg/l 0,012 0,28 2,3

PAH4*** µg/l <0,001 0,001-0,01 0,01-0,02 0,02-0,1 ≥0,1 0,078 1,74 10,9

PAH, summa 16 µg/l 0,21 7,4 37

PAH, summa cancerogena µg/l 0,13 3,3 20

PAH, summa övriga µg/l 0,084 4,1 17

PAH, summa L µg/l 120 <0,025 0,064 0,44

PAH, summa M µg/l 5 0,069 3,7 14

PAH, summa H µg/l 0,5 0,14 3,6 22

*SGUs bedömningsgrunder för grundvatten

***SPIs rekommendationer för efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar (exponeringsväg ytvatten).

**PAH4=Benso(b)fluoranten+benso(k)fluoranten+benso(ghi)perylen+indeno(1,2,3-cd)pyren



 

  

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4. Analysrapport 

 

 

 






