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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Mariestads kommun arbetar med framtagande av detaljplan för Korstorp 2:1 

m.fl., beläget strax öster om Mariestads tätort, Mariestads kommun. Planens 

syfte är att möjliggöra etablering av tung industriverksamhet.  

På uppdrag av Mariestads kommun har Sweco utfört kompletterande 

undersökning av föroreningssituationen inom och i anslutning till den sumpskog 

som är belägen i sydvästra delen av planområdet.  

Huvudsyftet med den kompletterande undersökningen har varit att om möjligt 

utreda orsaken till den förorening av PFAS som konstaterats i sumpskogen vid 

tidigare undersökningar av grundvatten och torv (Sweco 2023a, 2022b, 2022c). 

Därtill har även provtagning av utläckage av PFAS till grund- och ytvatten 

nedströms sumpskogen utförts som underlag till dels riskbedömning av 

nuvarande situation, dels för bedömning av planförslagets eventuella påverkan 

på föroreningsspridning från området.  

Inför den kompletterade utredningen bedömdes möjliga orsaker till konstaterad 

förorening i sumpskogen kunna vara en eller flera trafikolyckor med 

brandbekämpning längs E20 samt eventuellt lakvattenspridning från 

Bångahagens avfallsanläggning. Den kompletterande undersökningen har 

därför främst inriktats för att undersöka förekomst och möjliga spridningsvägar 

från dessa objekt.  

Vid tiden för planering och utförande av undersökningarna hade inga uppgifter 

om inträffade olyckor erhållits från beställaren. Provtagningen intill E20 har 

därför inriktats till områden med torv för att söka eventuella spår efter 

användning av brandskum vid trafikolycka.  

I föreliggande handling redovisas utvärdering av analysresultat från utförda 

undersökningar av PFAS i och i anslutning till sumpskogen och de slutsatser 

som har kunnat dras från dessa resultat. För mer utförlig beskrivning av 

genomförd provtagning och resultat från fältmätningar hänvisas till fältrapport 

(Sweco 2023b). 

1.2 Koordinat- och höjdsystem 

I denna handling anges höjd och läge i följande system: 

Plan: Sweref 99 13 30 

Höjd: RH2000 

1.3 Organisation 

Beställare för uppdraget är Mariestads kommun med Adam Johansson som 

beställarens kontaktperson. 

Uppdraget har genomförts av Sweco Sverige AB med Sara Andersson som 

uppdragsledare.  

Föreliggande rapport har upprättats av Sara Andersson. 

Kvalitetsgranskning har utförts av Jan Embretsen och Martin Fransson. 
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2. Områdesbeskrivning 

2.1 Befintliga förhållanden och planförslag 

Planområdet är cirka 150 hektar och beläget öster om Mariestads tätort. 

Planområdet gränsar i norr till väg 202, i väster till E20, i söder till området 

Suntorp och i öster till området Bengtstorp. Sumpskogen är belägen i 

planområdets sydvästra del i anslutning till E20. Bångahagens 

avfallsanläggning ligger i direkt anslutning till sumpskogen på västra sidan om 

E20, se Figur 1.  

Planförslaget ska medge byggnation inom sumpskogen vilket innebär att torven 

i sumpskogen av stabilitetsskäl antingen måste grävas bort eller stabiliseras där 

byggnader och anläggningar placeras.  

Genomförandet av planen får inte orsaka oacceptabel föroreningsspridning från 

området eller förorena nya områden. Om riskbedömning visar att oacceptabel 

föroreningsspridning kan ske behöver åtgärder vidtas. Det är viktigt att förstå 

föroreningens ursprung samt om det finns en eller flera uppströms liggande 

källor för att rätt åtgärder ska kunna vidtas om ett åtgärdsbehov bedöms 

föreligga. Sumpskogen antas ha en filtrerande funktion som i dagsläget 

bromsar utläckage av PFAS till yt- och grundvatten nedströms sumpskogen. 

 

Figur 1: Preliminär plangräns för planområdet Korstorp 2:1 markerad med svart 
streckad linje. Sumpskogen markerad med svart rutmönster. 
©Geodatasamverkan Lantmäteriet 
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2.2 Geologi, grundvatten- och ytvattenförhållanden 

Planområdet är uppdelat i två avrinningsområden som skiljs åt av en 

grundvattendelare som löper i nord-sydlig riktning. Grundvattendelaren bedöms 

sammanfalla med ytvattendelaren då denna betingas av höga berggrundslägen. 

Sumpskogen ligger i det västra avrinningsområdet som avvattnas åt söder mot 

vattendraget Tidan via åkermarken söder om sumpskogen, se Figur 2.  

Tidan är en klassad ytvattenförekomst, EU-CD SE650558-138755, med 

fastslagna miljökvalitetsnormer. Tidan uppnår ej god status bl.a. med avseende 

på parametern PFOS (perfluoroktansulfonsyra) (VISS 2023). Avståndet mellan 

planområdet och Tidan är ca 3 km. 

Inom sumpskogen förekommer ett torvlager i markytan med en mäktighet om 

ca 0,5-1 m som underlagras av lera och morän. Lerans mäktighet har uppmätts 

till ca 1,5-3 m (Sweco 2022a). Friktionsjordens mäktighet har inte fastställts. I 

sumpskogen förekommer således två grundvattenmagasin, ett övre magasin i 

torv och ett undre magasin i morän som åtskiljs av lera. Läckage från det övre 

magasinet i torv till grundvattenmagasinet i morän kan ske vid nedåtriktad 

gradient i områden där lerlagret är tunt eller osammanhängande. Uppmätta 

grundvattennivåer visar att gradienten i sumpskogens centrala delar varierar 

över året (Sweco 2023b). I maj 2022 var gradienten uppåtriktad från morän till 

torv, medan gradienten i december var nedåtriktad. 

Inom åkermarken söder om sumpskogen förekommer ett mulljordstäcke om ca 

0,3 m som underlagras av siltig torrskorpig lera med en mäktighet om ca 0,4 m. 

Under torrskorpan återfinns siltig lera, siltig sand och sandig silt som 

underlagras av morän. Stopp vid sondering har skett i friktionsjord mellan ca 1-6 

m under markytan (Sweco 2022a). För jordlagerföljd från utförda skruv- och 

sticksonderingar i samband med miljöprovtagning hänvisas till fältrapport 

(Sweco 2023b). 

Inom högre liggande markområden förekommer morän i dagen. Ytligt liggande 

morän har kunnat observeras vid bl.a. rotvältor och bedöms i huvudsak vara 

sandig siltig men ställvis även siltig sandig (Sweco 2022a). Grundvattenbildning 

till moränen sker huvudsakligen där moränen ligger i dagen. 

Då jordlagren i området är förhållandevis tunna och har förhållandevis låg 

vattenledningsförmåga, bedöms grundvattenströmningen i huvudsak följa 

markytans topografi. Grundvattnets ungefärliga strömningsriktning redovisas 

med svarta pilar i Figur 2. 

Åkermarken söder och sydost om sumpskogen avvattnas via ej fastställda 

markavvattningsföretag. Täckdikning avleder vatten från åkermarken sydost om 

sumpskogen mot norr in i planområdet. Även grundvatten i morän bedöms till 

stor del avvattnas via täckdikningen i detta område. Täckdikningens sträckning 

har tolkats utifrån flygfoton och utförd dagvattenutredning (VOS 2022) och 

redovisas med grön linje i Figur 2. Längs sumpskogens södra rand löper ett 

avskärande öppet dike som bedöms avvattna torven i sumpskogen. Inom 

sumpskogen finns ett flertal grunda diken, vissa mer eller mindre diffusa, som 

samtliga var torra vid utförda undersökningar. Torven i sumpskogen bedöms i 

huvudsak avvattnas via befintlig markavvattning samt till viss del genom 

läckage till morän.  
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Figur 2: Jordarter enligt SGUs jordartskarta. Västra avrinningsområdet 
avgränsas av en grundvattendelare markerad med blå ringar. Täckdikning i 
åkermark redovisas med grön linje. Öppna diken redovisas med blå linje. 
Bedömd grundvattenströmning markerad med svart pil. Preliminär plangräns 
markerad med röd streckad linje. ©Geodatasamverkan Lantmäteriet.  
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Från E20 löper två ytvattendiken in i sumpskogen, se Figur 2. Vid det södra 

diket finns en vägtrumma som leder ytvatten från västra sidan E20 till 

sumpskogen. Det norra diket är mycket diffust i anslutning till E20 men blir 

något mer urskiljbart en bit in i sumpskogen och löper längs sumpskogens östra 

rand ner till det avskärande diket i söder. Enligt ritning över förslag till 

ombyggnad av Rv 6 i Mariestad (nuvarande E20) finns en vägtrumma utritad i 

ca läge för det norra diket in i våtmarken (Vägförvaltningen i Skaraborgs län 

1957). Någon trumma har dock inte kunnat hittas vid fältbesök och provtagning. 

Någon trumma finns inte heller på ritning tillhörande MUR avseende Vägplan 

Hindseberg-Muggebo (TrV 2020). 

Inom torvområdet mellan Bångahagens avfallsanläggning och E20 finns likt 

sumpskogen ett övre grundvattenmagasin i torv och ett undre 

grundvattenmagasin i morän som åtskiljs av lera. Grundvattenströmningen vid 

Bångahagen är inte känd i detalj då tillgången på data är begränsad. Utifrån 

uppmätta grundvattennivåer och markytans lutning bedöms 

grundvattenströmningen i området mellan Bångahagens avfallsanläggning och 

E20 i huvudsak vara riktad åt syd-sydväst mot lågområdet vid vägtrumman. 

Uppmätta grund- och ytvattennivåer visar att grundvatten vid 21AF123 även 

kan avrinna mot dagvattendiket utanför lakvattenledningen samt mot 21AF124 i 

riktning mot E20. Uppmätta grundvattennivåer i 9307 och PG26 visar även på 

en strömning i nordvästlig riktning mot PG26. Grundvatten som avrinner mot 

lågområdet vid vägtrumman kan vid höga grundvattennivåer även antas avrinna 

som ytvatten genom trumman samt via diken som avrinner mot nordväst.  

Eftersom grundvattennivåerna är lägre inom planområdet än i området mellan 

Bångahagen och E20 går det inte att utesluta att grundvatten kan strömma från 

deponin till planområdet under förutsättning att det inte finns höga 

berggrundslägen eller täta jordlager längs E20. Grundvattendelarens läge längs 

E20 är därför något osäker. För uppmätta grundvattennivåer hänvisas till 

fältrapport (Sweco 2023b). 

2.3 Bångahagens avfallsanläggning 

Deponering av avfall vid Bångahagens avfallsanläggning har skett sedan slutet 

av 1920-talet och anläggningen har succesivt byggts ut till nuvarande 

utbredning. På deponin har hushållsavfall, industri- och byggavfall, latrin, 

asbestavfall, aska, överskottsmassor av jord och sten samt avsvärtnings- och 

sedimenteringsslam från Katrinefors Bruk deponerats (Koncessionsnämnden 

1995). Deponering är idag helt avslutad och sluttäckning av deponin har pågått 

sedan början av 2000-talet (Avfallshantering Östra Skaraborg 2021). 

Tidigare samlades lakvatten upp i öppna diken runt deponin. Lakvattendikena 

är sedan påbörjad sluttäckning ersatta med en nedgrävd ledning som leder 

lakvatten från deponins östra sida mot lakvattendammen på deponins västra 

sida. Uppsamlat lakvatten från anläggningen pumpas vidare till kommunalt 

avloppsreningsverk.  

De äldsta delarna av deponin (etapp 1 och 2) som utgör huvuddelen av deponin 

är anlagda direkt på befintlig mark utan bottentätning eller dränering under 

avfallet (VOS 2002). 

Utanför lakvattenledningen löper ett dagvattendike som ska hindra belastning 

på lakvattensystemet från vatten som härrör från områden utanför deponin.  
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3. Beskrivning av föroreningen  
PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en 

grupp av flera tusen olika syntetiskt tillverkade fluororganiska ämnen. PFAS har 

identifierats som både miljö- och hälsofarliga. Gemensamt för alla PFAS är att 

de består av en kolkedja till vilken fluoratomer är kopplade (vattenavstötande 

del) och en funktionell grupp (vattenlöslig del). Den funktionella gruppen kan till 

exempel utgöras av en karboxylsyra, sulfonsyra, fosfonsyra, sulfonamid eller 

alkohol (SGI 2022). Kol-fluor-bindningen är en av de starkaste kemiska 

bindningarna som finns och gör därför ämnena långlivade och extremt svåra att 

bryta ned (KEMI 2022). 

PFAS har haft stor användning i samhället på grund av dess förmåga att stöta 

bort såväl vatten som fett samt dess värmetålighet och ytaktiva och filmbildande 

egenskaper. Som en konsekvens av detta används högfluorerade ämnen i en 

rad olika tillämpningar och återfinns i såväl hushållsnära produkter så som 

klädimpregnering, smutsavvisning, golvpolish och matförpackningar, samt i 

brandsläckningsskum av typen AFFF (Aqeuous Film Forming Foam) och i olika 

industriella tillämpningar som ytbehandling och hydrauliska system.  

PFAS som ämnesgrupp har till viss del gemensamma egenskaper men flera 

egenskaper varierar även betydligt mellan ämnen vilket påverkar i vilken 

utsträckning de sprids och lagras upp i naturen. Det kan därför vara en komplex 

uppgift att kartlägga spridningen av PFAS från en utsläppskälla, både beroende 

på platsspecifika förutsättningar och på grund av de varierande 

ämnesegenskaperna. Olika ämnen kommer att transporteras med olika 

dominerande spridningsvägar och kommer dessutom att vara olika 

spridningsbenägna. 

Lösligheten i vatten varierar stort mellan olika PFAS, men jämfört med andra 

organiska föroreningar är många PFAS generellt betydligt mer vattenlösliga. 

Vattenlösligheten tillsammans med persistensen ger stor potential till långväga 

spridning via vattenmiljön. Lösligheten påverkas starkt av längden på kolkedjan, 

ju längre kolkedja desto mindre vattenlöslighet. 

PFAS föreligger ofta i jonform vilket även påverkar dess vattenlöslighet och 

benägenhet att fastläggas till laddade ytor i marken såsom lermineral, 

järnoxider och organiskt material. Vilken laddning jonen får beror på vilken 

funktionell grupp som är kopplad till kolkedjan och laddningen är även pH- 

beroende. I det fall den funktionella gruppen är en syra kommer PFAS-

molekylen vara positivt laddad vid de pH som normalt föreligger i naturen (SGI 

2022). 

Vid utsläpp av PFAS till mark kommer fastläggning i marken vara beroende av 

både markens egenskaper och utsläppets karaktär. Faktorer som kan påverka 

fastläggningen är bland annat kolkedjelängden och platsspecifika 

förutsättningar som jordart, kornstorleksfördelning, pH och organisk halt. 

Generellt fastläggs långkedjiga PFAS lättare än korta då dessa är mindre 

vattenlösliga och adsorberar starkare till markpartiklarna och kan därför oftare 

återfinnas närmare källområdet. Långa PFAS tenderar även att binda till 

organiskt kol i större utsträckning än korta. Sulfonsyror (tex PFOS) fastläggs 

generellt starkare än motsvarande karboxylsyra (tex PFOA).  

Neutrala PFAS som inte är laddade, tex fluortelomeralkoholer (FTOHs), kan 

avgå till gasfas och spridas långväga och diffust via atmosfärisk transport och 

falla ned som torr- eller våtdeposition där de kan brytas ned till persistenta 
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karboxyl- och sulfonsyror långt från källan. Mindre flyktiga och joniserade former 

av PFAS som karboxyl- och sulfonsyror sprids till största del via vatten i löst och 

partikulär form (KEMI 2022). 

4. Riktvärden PFAS 

4.1 Jord 

4.1.1 Markanvändning och skyddsobjekt  

En viktig del när riktvärden tas fram och tillämpas är den markanvändning som 

förväntas på området. Markanvändningen styr de aktiviteter som kan antas 

förekomma på det aktuella området och därmed vilka grupper som exponeras 

och i vilken omfattning det förväntas ske.  

Markanvändningen påverkar även vilka krav som kan ställas på skydd av 

markmiljön och grundvatten i området. I Naturvårdsverkets modell för beräkning 

av de generella riktvärdena används två olika typer av markanvändning: 

• Känslig markanvändning, KM, används vanligen vid bostadsändamål 

samt förskolor och skolor. 

• Mindre känslig markanvändning, MKM, används vanligen för kontor, 

industrier eller vägar.  

Då detaljplanen skall medge industriverksamhet bedöms framtida 

markanvändning närmast motsvara MKM. 

De exponerade grupperna vid MKM antas vara personer som vistas i området 

under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas i området 

tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av 

betydelse vid mindre känslig markanvändning, till exempel kan vegetation 

etableras och djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten på ett avstånd av cirka 

200 meter från området och ytvatten skyddas. 

I beräkningsmodellen för de generella riktvärdena för MKM tas hänsyn till fyra 

olika hälsomässiga exponeringsvägar. Vidare tas hänsyn till 

spridningsförutsättningar och skyddet av markmiljö, grundvatten och ytvatten 

anpassat till MKM-scenario. Beräkningsmodellen tar även hänsyn till 

bakgrundshalter, akuttoxicitet, samt risker vid korttidsexponering. Varje 

riktvärde har dessutom sänkts med hänsyn till att vi exponeras av föroreningar 

från andra källor än förorenade områden. Slutligt riktvärde för respektive ämne 

är ett integrerat värde av beräknade hälsomässiga- och miljömässiga 

envägskoncentrationer och bakgrundshalter.  

4.1.2 Generella riktvärden  

SGI tog 2015 fram förslag till riktvärden utifrån Naturvårdsverkets generella 

modell för riktvärden (KM och MKM) avseende PFOS i mark. Enligt SGI (2015) 

bör föreslagna riktvärden för PFOS även användas för summaparametern 

PFAS7 som vid den tiden var den parameter för vilken Livsmedelsverket angav 

sin åtgärdsgräns. Därefter har Livsmedelsverket utökat parameteromfattningen 
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till PFAS111 och det har blivit mer eller mindre praxis att även jämföra PFAS11 

med riktvärdet för PFOS.  

Med anledning av nya riktlinjer avseende tolerabelt intag av PFAS-ämnen 

arbetar SGI med en uppdatering av förslagen till riktvärden vilka varit ute på 

remiss under 2022 I remissversionen anges KM och MKM för parametern 

PFAS4 (summan av föreningarna PFHxS, PFOS, PFOA och PFNA). 

Utvärdering och bedömning av föroreningshalter i torv görs i denna rapport med 

avseende på ovanstående förslag till generella riktvärden.  

Eftersom de generella riktvärdena är framtagna för jord är dessa inte direkt 

applicerbara på torv då torvens egenskaper skiljer sig från jord framför allt 

genom ett mycket högt innehåll av organiskt material. Hög organisk halt innebär 

bl.a. att PFAS fasthålls mer effektivt i torv än i jord varför riskerna med 

framförallt spridning överskattas men även hälsorisker skulle kunna antas 

överskattas vid jämförelse med de generella riktvärdena. Ett visst överskridande 

av MKM behöver därför inte innebära att oacceptabla risker för människors 

hälsa och miljö föreligger.   

4.2 Grundvatten 

4.2.1 Förslag till generella riktvärden 

SGI tog 2015 fram förslag till generella riktvärden för grundvatten avseende 

PFOS. Enligt SGI (2015) bör föreslagna riktvärden för PFOS även användas för 

summaparametern PFAS7 som vid den tiden var den parameter för vilken 

Livsmedelsverket angav sin åtgärdsgräns. Därefter har Livsmedelsverket utökat 

parameteromfattningen till PFAS11 och det har blivit mer eller mindre praxis att 

även jämföra PFAS11 med riktvärdet för PFOS. 

Med anledning av nya riktlinjer avseende tolerabelt intag av PFAS-ämnen 

arbetar SGI med en uppdatering av förslagen till riktvärden vilka varit ute på 

remiss under 2022 I remissversionen anges riktvärden för parametern PFAS4 

(summan av föreningarna PFHxS, PFOS, PFOA och PFNA). 

4.2.2 Miljökvalitetsnormer 

Enligt vattenförvaltningen som regleras genom EU:s ramdirektiv för vatten ska 

alla grundvattenförekomster omfattas av miljökvalitetsnormer (MKN). En 

miljökvalitetsnorm är juridiskt bindande. Alla grundvattenmagasin där det sker 

uttag för dricksvattenförsörjning och där det finns en vattentäkt som producerar 

mer än 10 m3/dag eller försörjer fler än 50 personer, eller som är avsedda för 

sådan framtida användning, ska kunna definieras som grundvattenförekomst.  

Vattendelegationerna beslutade 2018 om miljökvalitetsnormer avseende 

PFAS11 (Länsstyrelsen 2018). 

Enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) finns ingen identifierad 

grundvattenförekomst vid eller i anslutning till aktuellt planområde. MKN 

 
1 PFAS11 utgör summan av föreningarna Perfluoroktansulfonsyra (PFOS), Perfluorbutansulfonat 

(PFBS), Perfluorhexansulfonat (PFHxS), Fluortelomersulfonat (6:2 FTS), Perfluorbutanoat 

(PFBA), Perfluorpentanoat (PFPeA), Perfluorhexanoat (PFHxA), Perfluorheptanoat (PFHpA), 

Perfluoroktanoat (PFOA), Perfluornonanoat (PFNA) och Perfluordekanoat (PFDA) 
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används dock i detta fall som ett jämförelsemått för bedömning av uppmätta 

halters nivå. 

4.2.3 Dricksvattennormer 

Livsmedelsverket har antagit nya dricksvattenföreskrifter med anledning av 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 om kvaliteten på 

dricksvatten. Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2023.  

Med anledning av nytt dricksvattendirektiv har Livsmedelsverket tagit fram nya 

gränsvärden för PFAS i dricksvatten baserade på Europeiska 

Livsmedelssäkerhetsmyndighetens nya bedömning av tolerabelt intag. Nya 

gränsvärden för dricksvatten redovisas för parametrarna PFAS4 och PFAS21 

(Livsmedelsverket 2022). 

Livsmedelsverkets tidigare åtgärdsgräns för dricksvatten avser PFAS11 och 

baseras på äldre bedömning av tolerabelt intag. 

4.3 Ytvatten 

Enligt vattenförvaltningen som regleras genom EU:s ramdirektiv för vatten ska 

alla ytvattenförekomster omfattas av miljökvalitetsnormer. En miljökvalitetsnorm 

är juridiskt bindande. Alla sjöar med en yta större än 1 km2 eller ett vattendrag 

som är längre än 15 km klassas som ytvattenförekomst.  

I Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och 

miljökvalitetsnormer avseende ytvatten HVMFS 2019:25 anges 

miljökvalitetsnormer för ytvatten avseende PFOS och PFAS11 (HaV 2019). 

Ytvattenrecipient för det västra avrinningsområdet där sumpskogen är belägen 

utgörs av ytvattenförekomsten Tidan. I Tidan gäller således de gränsvärden och 

bedömningsgrunder som anges i HaV (2019). 

5. Resultat av utförda undersökningar 
Kompletterande undersökningar har utförts inom och nedströms sumpskogen 

samt vid Bångahagens avfallsanläggning under v. 48-49 2022. Provtagning har 

utförts av torv, grundvatten och ytvatten samt lakvatten. Laboratorieanalyser av 

PFAS har utförts av ackrediterade laboratoriet ALS Scandinavia AB.  

I vatten har analys utförts av 34 st PFAS-ämnen med laboratoriets lägsta 

möjliga rapporteringsgräns. Förhöjd rapporteringsgräns har erhållits i lakvatten 

och i vissa yt- och grundvattenprov pga. matrisstörningar.  

I torv har enbart 23 st PFAS-ämnen kunnat analyserats då torv är en mycket 

svår matris vilket även inneburit förhöjd rapporteringsgräns.    

För mer utförlig beskrivning av genomförd provtagning och resultat från 

fältmätningar m.m. hänvisas till fältrapport (Sweco 2023b).  

Utöver undersökningar beskrivna ovan har även provtagning av bl.a. PFAS 

utförts i de enskilda vattentäkter i Suntorp som utgörs av grävda brunnar. Dessa 

provtagningar har utförts inom ramen för hydrogeologiska utredningar för 

planområdet (Sweco 2022d). Laboratorieanalyser av vatten från grävda brunnar 

har utförts av ackrediterade laboratoriet Eurofins Environment Testing AB och 

21 st PFAS har analyserats.  
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5.1 Torv 

Kompletterande provtagning av torv har utförts i 21 punkter (22sw42, 22sw49-

22sw68) i nov/dec 2022. Sedan tidigare är provtagning utförd i 6 punkter 

(22sw41-22sw46). Provpunkternas läge framgår av karta i Bilaga 1.  

PFAS-halternas fördelning över provtagningsområdet redovisas på karta i 

Bilaga 2 där halten PFAS11 i det översta jordlagret redovisas i µg/kg TS med 

svart text. För provpunkt 22sw42 redovisas halten i skiktet 0-0,45 m då detta 

prov bedöms vara mer jämförbart med övriga närliggande provpunkter där prov 

är uttagna med en mäktighet om ca 0,5 m. 

En sammanställning av samtliga analysresultat för torv i jämförelse med förslag 

till generella riktvärden redovisas i Bilaga 3. 

Av utförd provtagning framgår att höga halter av PFAS, upp till 400 ggr över 

MKM enligt förslag till nya generella riktvärden, förekommer på båda sidor om 

E20 i höjd med det norra diket som leder in i sumpskogen (22sw54-22sw56, 

22sw62-22sw68). Höga halter PFAS förekommer djupare ner i jordprofilen på 

västra sidan E20 jämfört med östra sidan, vilket indikerar att ett större utsläpp 

av förorening kan ha skett på västra sidan E20.  

Vid en trafikolycka med fordonsbrand eller med risk för fordonsbrand används 

brandskum. Äldre typer av brandskum innehöll höga halter av PFAS, framför allt 

PFOS, men skummet innehöll även andra perfluorerade karboxyl- och 

sulfonsyror. Förhållandet mellan uppmätta PFAS på båda sidor om E20 visar att 

nära 100 % av analyserade PFAS som uppmätts över rapporteringsgräns 

utgörs av PFOS. Detta indikerar att områdena på båda sidor E20 kan vara ett 

källområde, då PFOS fastläggs effektivt i torv.  

Under arbete med sammanställning och utvärdering av analysresultat erhölls 

utdrag från olycksdatabasen STRADA längs aktuell delsträcka av E20. I 

databasen finns inga inrapporterade olyckor längs E20 i höjd med norra diket 

där de högsta halterna uppmätts i torv. I räddningstjänstens arkiv har dock 

uppgifter om en tankbilsolycka i det aktuella området hittats. Enligt 

insatsrapporten ska olyckan ha skett i augusti 2003 och skumutläggning gjordes 

för att förhindra brand (Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2003). Läge för 

olyckor med motorfordon längs aktuell delsträcka av E20 inhämtade från 

STRADA och räddningstjänsten framgår av Figur 3.  

Under delar av räddningsarbetet efter tankbilsolyckan var två miljöinspektörer 

närvarande. I Miljöförvaltningens rapport om olyckan finns fotografier som visar 

att tankbilen vält och att släpet kanat av vägbanan och ner för slänten på östra 

sidan E20 (Mariestads kommun 2003). I rapporten anges att bränsle läckt ut i 

dikena på båda sidor av vägen och att störst mängd läckt ut på västra sidan 

med omfattande spridning in mot avfallsanläggningen. Fotografier visar 

betydande mängd skum både på vägbanan och i dikena på båda sidor E20 

med störst mängd skumvätska på västra sidan.  

Enligt insatsrapporten ska ca 7 000 liter bensin och 200 liter diesel ha läckt ut 

vid olyckan. Sanering genom slamsugning av tankbilen, oljeförorenat vatten 

samt uppgrävning av förorenad jord genomfördes. Enligt miljöförvaltningens 

rapport grävdes totalt ca 230 ton massor bort, varav huvuddelen av 

urgrävningen skedde på västra sidan E20. Förorenade massor transporterades 

till EcoTec i Otterbäcken. Efter avslutad urgrävning installerades ett antal 

inspektionsbrunnar där slamsugning av inläckande bränsle utfördes.  
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Figur 3: Olyckor från STRADA samt uppgift från räddningstjänsten markerade 
med röd stjärna och årtal med röd text. Provpunkter i torv markerad med brun 
kvadrat och halter PFAS11 i µg/kg TS (svarta siffror). Preliminär plangräns 
redovisas med röd streckad linje. ©Geodatasamverkan Lantmäteriet 

Vid jämförelse av flygfoton år 2000 och 2005 kan en omfattande förändring i 

vegetationen konstateras på västra sidan E20, där träd försvunnit inom ett 

större område vid läget för olyckan på flygfoto från 2005, se Figur 4. Detta visar 

att petroleumkolväten och potentiellt även skumvätska har spridits inom detta 

område.   

Då uppgifter om olyckan har erhållits efter att rubricerad undersökning planerats 

och genomförts har analyser av petroleumkolväten inte utförts. Ingen oljelukt i 

torv eller oljefilm på vattensamlingar konstaterades dock i samband med 

provtagning.  
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Provtagning av torv inom planområdet visar att PFAS4 överstiger MKM i 13 av 

15 prover i sumpskogen. PFOS och PFAS11 överstiger MKM i 6 av 15 

respektive 9 av 15 prover. Riktvärdet för MKM styrs av skydd av grundvatten för 

samtliga tre parametrar PFAS4, PFAS11 och PFOS. Skydd av ytvatten 

överstigs i 5 av 15 prover för PFAS4 och i 7 av 15 prover för PFAS11. Då 

torven i sumpskogen kan förväntas hålla kvar föroreningarna hårdare än vanlig 

jord behöver ett överskridande av riktvärdet inte automatiskt innebära en risk för 

oacceptabla halter i grund- och ytvatten nedströms våtmarken. 

Halterna av PFAS i sumpskogen minskar söder ut och även andelen PFOS 

minskar i denna riktning, vilket indikerar att spridning av PFAS till sumpskogen 

från källområdet vid E20 skett genom utlakning från jord till yt- och grundvatten. 

Om vattennivån i sumpskogen var hög vid olyckstillfället går det inte att utesluta 

att även ren skumvätska kan ha spridits en bit in i sumpskogen nedströms 

olycksplatsen då skumvätskan snabbt bildar en tunn film över stora ytor med 

vatten. Enligt miljöförvaltningens rapport var det dock förhållandevis torrt i diken 

vid tiden för olyckan.  

Provtagning i 22sw42 visar att halterna, åtminstone i norra delen av 

sumpskogen, är högst närmast markytan och att utspädning sker vid analys av 

mäktigare markskikt om ca 0,5 m. Det går därför inte att utesluta att högre 

halter än de hittills uppmätta kan förekomma i ytlig torv.   

   

Figur 4: Flygfoto från år 2000 (t.v.) och år 2005 (t.h). En omfattande förändring av vegetationen där 

större träd försvunnit i läget för olyckan kan ses på västra sidan E20. ©Geodatasamverkan 

Lantmäteriet 
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Högst halter närmast markytan kan indikera spridning från markytan eller via 

vatten i/nära markytan. Även spridning via grundvatten kan förväntas vara störst 

i ytlig torv då denna är mindre nedbruten och därmed har högre vattenförande 

förmåga. Detta medför ett högre grundvattenflöde i ytlig torv när 

grundvattennivåerna i torven är höga.  

Halter i torv längs E20 i höjd med det södra diket är förhållandevis låga på 

västra sidan E20 där PFAS4 överstiger MKM i 2 av 6 prov. På östra sidan E20 

är samtliga halter under rapporteringsgränsen, men rapporteringsgränserna är 

förhöjda på grund av torvens egenskaper. Om dessa halter i torv är orsakade 

av spridning från tankbilsolyckan, annan olycka eller diffus spridning är svårt att 

avgöra.  

5.2 Lakvatten 

Lakvatten från Bångahagens avfallsanläggning har provtagits i inloppet till 

lakvattendammen (LAKV2201) samt i två punkter längs lakvattenledningen på 

deponins östra sida (LAKV2202 och LAKV2203). Provpunkternas läge framgår 

av karta i Bilaga 1 

Halter av PFAS i lakvatten och halternas fördelning över provtagningsområdet 

redovisas på karta i Bilaga 2 där halten PFAS11 från provtagning i 

nov/december 2022 redovisas i ng/l med blå text.  

En sammanställning av analysresultat i lakvatten i jämförelse med rikt- och 

jämförvärden för grundvatten och ytvatten redovisas i Bilaga 4 respektive Bilaga 

5. 

Halterna av PFAS11 i lakvattnet ligger i samma storleksordning i samtliga tre 

provpunkter och sammansättning av PFAS-ämnen är likvärdig mellan 

provpunkterna. Den högsta halten PFAS11 har uppmätts i lakvattendammen 

följd av LAKV2203. Lägst halter har uppmätts i LKAV2202. 

5.3 Grundvatten 

Provtagning av PFAS i grundvatten har utförts vid Bångahagens 

avfallsanläggning samt inom och nedströms sumpskogen. Därtill har 

provtagning av brunnsvatten utförts i fem grävda brunnar i Suntorp söder om 

planområdet. Provpunkternas lägen framgår av karta i Bilaga 1. 

Halter av PFAS i grundvatten och halternas fördelning över 

provtagningsområdet redovisas på karta i Bilaga 2 där halten PFAS11 från 

provtagning i nov/december 2022 redovisas i ng/l med blå text.  

En sammanställning av analysresultat för grundvatten i jämförelse med rikt- och 

jämförvärden för grundvatten redovisas i Bilaga 4. 

Vid provtagning av grundvattenrör i torvområdet öster och sydost om 

avfallsanläggningen har PFAS detekterats i samtliga sju grundvattenrör varav 

samtliga rör utom 9307 är installerade i torv. Rör 9307 är installerat i morän i ett 

område där moränen ligger i dagen. Grundvattenströmningen mellan 

avfallsanläggningen och E20 är inte känd i detalj. Från uppmätta 

grundvattennivåer i befintliga grundvattenrör kan grundvattenströmningen 

mellan Bångahagen och E20 i huvudsak antas vara riktad åt sydväst. 

Grundvatten kan även delvis rinna mot E20 och i markområdet närmast 

dagvattendiket som löper utanför lakvattenledningen, kan grundvatten 
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avvattnas mot diket. I norra delen av torvområdet bedöms 

grundvattenströmningen ske mot norr.  

Uppmätta grundvattennivåer vid Bångahagen samt inom och nedströms 

sumpskogen medför att det inte går att utesluta att grundvatten kan strömma 

under E20 till planområdet från området mellan Bångahagen och E20. 

Uppmätta grundvattennivåer redovisas i fältrapport (Sweco 2023b).  

Högst halter av PFAS förekommer i PG26, belägen sydost om Bångahagens 

avfallsanläggning, där uppmätta halter av PFAS tillsammans med tydligt förhöjd 

konduktivitet och pH kan tyda på lakvattenpåverkan från deponin. Grundvatten i 

detta område bedöms avrinna mot söder/sydväst och inte i riktning mot 

planområdet.  

Lägst halter av PFAS vid Bångahagen har uppmätts i morän i rör 9307. Ingen 

mätning med flödescell var möjlig i 9307 vid provtagning i december men 

provtagning i maj visade inte några tydliga indikationer på lakvattenpåverkan. 

Tydligt förhöjda halter av PFAS har även uppmätts i grundvattenrör U3m och 

22sw61 installerade i torv. Mätning av konduktivitet och pH i U3m visar på låg 

konduktivitet och normalt pH för torv. Halterna av PFAS i båda rören bedöms 

kunna vara orsakade av skumanvändning vid tankbilsolyckan.  

Provtagning av grundvatten i torv i sumpskogen visar högst halter i norra delen 

av våtmarken där halterna PFAS11 överstiger samtliga jämförvärden. Halterna 

av både PFAS11 och PFOS avtar kraftigt i grundvatten i torv söderut i 

sumpskogen. I 22sw32G har halterna av PFAS11 halverats i december jämfört 

med provtagningen i maj vilket bedöms bero på lägre grundvattennivåer vid 

provtagningstillfället i december.   

Halterna av PFAS är förhållandevis låga i grundvattenmagasinet i morän under 

torven i sumpskogen och i grundvattenmagasinet i åkermarken nedströms 

sumpskogen vid båda provtagningstillfällena. Uppmätta halter utgörs till största 

del av 6:2 FTS som är mer lättrörlig i grundvatten än många andra PFAS. 

Högsta uppmätta halten PFAS11/PFAS21 i grundvatten i morän uppgår till ca 8 

ng/l i och har uppmätts i rör 22sw34 nedströms sumpskogen. Halten 

understiger samtliga jämförvärden, även skydd av grundvatten och nya 

dricksvattennormer avseende PFAS4.  

Vid analys av PFAS i grävda dricksvattenbrunnar i Suntorp söder om 

planområdet har PFAS påträffats i brunnar på fastigheterna Suntorp 1:12 och 

Suntorp 1:14. Brunnen på Suntorp 1:12 ligger inom åkermarken som avvattnas 

via markavvattningen mot norr in i planområdet. Brunnen på Suntorp 1:14 ligger 

inom mark som avvattnas åt söder. Fyndet av PFAS i dessa brunnar indikerar 

att det kan finnas en lokal källa till PFAS inom den gård som brunnarna tillhör. 

Gården ligger på en höjd som utgör del av grundvattendelaren som avgränsar 

västra avrinningsområdet.  
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5.4 Ytvatten 

Provtagning av ytvatten har utförts i diken och vattensamlingar vid 

Bångahagens avfallsanläggning (YV2201-YV2202, YV2206), i diken och 

vattensamlingar intill E20 och i sumpskogen (YV2204, YV2207, YV2210 och 

YV2213) samt i markavvattning (YV2211) och i öppet dike nedströms 

sumpskogen (YV2212). Provpunkternas läge framgår av karta i Bilaga 1  

Halter av PFAS i ytvatten och halternas fördelning över provtagningsområdet 

redovisas på karta i Bilaga 2 där halten PFAS11 från provtagning i 

nov/december 2022 redovisas i ng/l med blå text.  

En sammanställning av analysresultat för ytvatten i jämförelse med 

miljökvalitetsnormer för ytvatten redovisas i Bilaga 5. 

Vid tiden för provtagningen var det mycket torrt och inget rinnande vatten fanns 

i någon provpunkt med undantag för YV2211 och YV2212. Provtagning av 

stillastående vatten innebär att uppmätta halter enbart ska ses som en 

indikation på vilka halter som sprids via ytvatten i området. Flera planerade 

provpunkter var torra och fick utgå.  

Uppmätta halter av PFAS i dagvattendike utanför lakvattenledning vid YV2201 

tyder på möjlig lakvattenpåverkan. Om detta är fallet även vid YV2202 eller om 

halterna är påverkade av olyckan vid E20 är oklart då grundvattenströmningen 

vid Bångahagen inte är känd i detalj eller hur långt ut dagvattendiket har en 

dränerande funktion på grundvattnet i torven mellan deponin och E20. Mätning 

av konduktivitet och pH visar på något förhöjda värden i ytvattendiket vilket 

även kan vara orsakad av påverkan från den aska som används i pågående 

sluttäckning i området. Halter av PFAS i dagvattendiket överstiger 

miljökvalitetsnormerna för ytvatten med 2-40 ggr. 

Halter av PFAS samt konduktivitet och pH i dike nedströms Bångahagen vid 

YV2206 kan tyda på lakvattenpåverkan. Halterna av PFAS vid YV2206 

överstiger MKN för ytvatten med 2-20 ggr. Även halter av PFAS, pH och 

konduktivitet i grundvattenrör PG26 tyder på förekomst av lakvattenpåverkan i 

detta område.  

Provtagning av vattensamlingar vid provpunkter YV2210 och YV2213 belägna i 

anslutning till norra diket på östra sidan av E20 visar på kraftigt förhöjda halter 

av PFAS orsakade av utlakning från förorenad torv intill E20. PFOS-halterna i 

provpunkterna överstiger MKN för ytvatten med ca 400-1000 ggr. Halterna av 

PFAS11 överstiger MKN för ytvatten med ca 15-60 ggr. Förhöjd konduktivitet 

bedöms vara orsakad av vägsaltning,  

PFAS har även påvisats i vattensamlingar vid trumman under E20 som leder 

vatten från västra sidan E20 till sumpskogen via det södra diket. Halterna vid 

trumman är något lägre på den västra sidan (YV2204) än den östra sidan 

(YV2207). Halterna av PFOS vid trumman överstiger MKN för ytvatten med 2-4 

ggr. Förhöjd konduktivitet bedöms vara orsakad av vägsaltning,  

Nedströms sumpskogen har prov uttagits i brunn för markavvattning (YV2211) 

inom planområdet samt i öppet dike nedströms planområdet (YV2212). I 

YV2211 har PFOS och PFAS11 uppmätts i en halt om 0,5 ng/l respektive 4 ng/l. 

Miljökvalitetsnormen för ytvatten understigs för båda parametrarna i YV2211.  

Till brunnen där prov YV2211 uttagits leder ett öppet dike som löper längs 

sumpskogens södra rand och som bedöms avvattna torven i sumpskogen. Vid 

provtagningen rann enbart vatten in i brunnen från öster. Det råder dock viss 
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osäkerhet om enbart vatten från det öppna diket leds in i brunnen eller om även 

markavvattning från åkermark sydost om planområdet leds till denna brunn. 

Enligt Figur 2, som baseras på studier av gamla flygfoton samt 

dagvattenutredningen för planområdet, ska denna täckdikning inte ledas till 

brunnen vid YV2211. 

I provpunkt YV2212 har något högre halter uppmätts än i YV2211. Med hänsyn 

till felmarginal i analysresultaten, naturlig variation i halter samt det faktum att 

provtagning enbart utförts vid ett tillfälle går det inte att dra några tydliga 

slutsatser om det är ett verkligt haltpåslag förekommer i YV2212. I YV2212 har 

PFOS och PFAS11 uppmätts i en halt om ca 0,8 ng/l respektive 12 ng/l. Enbart 

PFOS överstiger miljökvalitetsnormen för ytvatten i YV2212 och halten ligger 

strax över MKN och på samma nivå som uppmätta halter i Tidan (VISS 2023). 

Provet vid YV2212 är uttaget vid trumman och vid provtagningen kunde det 

konstateras att ett dräneringsrör kommer ut högre upp i dikesslänten strax 

nedströms trumman. Dräneringen avvattnar åkermarken mellan E20 och diket. 

Vid tiden för provtagningen rann inget vatten i röret. Trummor under E20 

bedöms sannolikt leda vägdagvatten samt vatten som avvattnas från 

markområdena söder om Bångahagens avfallsanläggning till det öppna diket 

via ledningar som mynnar nedströms YV2212. Från studie av äldre flygfoton 

samt ritning över provpunkter i Bångahagens kontrollprogram från 2005 

bedöms möjliga ledningar kunna mynna ca 70 respektive 170 m nedströms 

YV2212. 

6. Slutsatser, osäkerheter och 
rekommendationer 

Den förorening av PFAS som konstaterats i sumpskogen, både i torv och i 

grundvatten i torv, bedöms ha orsakats av skumanvändning vid den 

tankbilsolycka som skedde 2003 på E20 i höjd med det norra diket. Någon 

tydlig indikation på spridning av PFAS via lakvattenpåverkat grundvatten i torv 

från Bångahagens avfallsanläggning till sumpskogen har inte kunnat påvisas. 

Eventuell spridning av lakvattenpåverkat grundvatten från Bångahagens 

avfallsanläggning till planområdet via morän har inte undersökts i någon större 

omfattning och kan därför inte helt uteslutas.  

Konstaterat utläckage av PFAS via yt- och grundvatten från sumpskogen 

bedöms vara förhållandevis litet utifrån erhållna analysresultat. Uppmätta halter 

i grundvatten nedströms sumpskogen underskrider förslag till riktvärde för 

skydd av grundvatten samt nya gränsvärden för dricksvatten. Kontroll av 

utläckage har dock enbart utförts vid 1-2 tillfällen och för ytvatten enbart i två 

provpunkter. För att få en bättre bild av hur utläckaget varierar över året 

behöver prover uttas när grundvattennivån i sumpskogen är högre och högre 

halter kan förväntas i utläckande vatten.  

Torven i sumpskogen fungerar som ett filter som i dagsläget bromsar utläckage 

av PFAS från källområdet närmast E20. I vilken mån denna filtereffekt kommer 

försämras över tid är svårt att veta och det går inte att utesluta att utläckaget 

kan öka i framtiden om sumpskogen skulle lämnas orörd. 

Utifrån utförda undersökningar bedöms nära nog hela sumpskogen betraktas 

som förorenad av PFAS. Utbredningen av källområdet i torv vid E20 är inte 

avgränsad varför kompletterande provtagning kan behöva utföras inför en 

eventuell åtgärd. 
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I samband med tankbilsolyckan läckte större mängder bränsle ut, varav största 

delen läckte ut på västra sidan E20. Då information om olyckan erhölls under 

utvärderingsarbetet har ingen analys av petroleumkolväten utförts inom ramen 

för denna undersökning. Vid provtagning av grundvatten i maj 2022 uppmättes 

inga petroleumkolväten över rapporteringsgräns i grundvatten i sumpskogen. I 

grundvatten nedströms sumpskogen påträffade spår av BTEX i provpunkten 

längst i söder (22sw35). Därtill har ingen oljelukt eller oljefilm konstaterats vid 

provtagning av torv respektive ytvatten. Av ovanstående anledningar bedöms i 

nuläget ingen kompletterande analys av petroleumkolväten i torv behövas. 
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Bilaga 3: Redovisning av analysresultat för torv i jämförelse med förslag till generella riktvärden för jord

MKM (SGI 2015, SGI 2022) 1,2 20 20
KM (SGI 2015, SGI 2022) 0,25 3 3
Rapporteringsgräns > riktvärde
Under ovanstående gränser

Projektnr: 30041212
Projektnamn: mariestad Korstorp 
2:1 mfl Hydrogeologi och Förorenad 
mark
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perfluoroktansulfonsyra (PFO
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perfluorbutansyra (PFBA)
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Plats                                   Enhet

Läge

 planom
rådet 

Sw
eco

%

µg/kg TS

µg/kg TS

µg/kg TS

µg/kg TS

µg/kg TS

µg/kg TS

µg/kg TS

µg/kg TS

µg/kg TS

µg/kg TS

µg/kg TS

µg/kg TS

µg/kg TS

22sw41 0-1,1 m 2022-09-07 Norr om norra diket, östra sidan j Torv 17,2 0,544 0,544 0,544 <5 <30 <25 <1,5 <1,5 <1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
22sw64 0-0,15 m 2022-12-01 E20, norra diket, västra sidan n Torv 30 195,11 195,11 188 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 7,11 <5
22sw64 0,15-0,35 m 2022-12-01 E20, norra diket, västra sidan n orggrSa 77,8 11,403 11,403 10,9 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,503 <0,5
22sw64 0,35-0,65 m 2022-12-01 E20, norra diket, västra sidan n (grsa)Torv 21,3 194 194 194 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
22sw64 0,65-1 2022-12-01 E20, norra diket, västra sidan n Torv 16,1 251,77 251,77 243 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 8,77 <5
22sw63 0-0,35 m 2022-12-01 E20, norra diket, västra sidan n _grsasi_Torv 14,1 148,57 148,57 143 <5 <10 <5 <5 <5 <5 <5 <5 5,57 <5
22sw63 0,35-0,75 m 2022-12-01 E20, norra diket, västra sidan n Torv 19,5 <10 <50 <5 <5 <50 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
22sw62 0-0,45 m 2022-12-01 E20, norra diket, västra sidan n Torv 25,3 <10 <30 <5 <5 <10 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
22sw54  0-0,5 m 2022-12-01 E20, norra diket, östra sidan n Torv 18,6 29 29 29 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
22sw54  0,5-1 m 2022-12-01 E20, norra diket, östra sidan n Torv 13,1 <10 7,93 <5 <5 7,93 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
22sw55 0-0,5 m 2022-12-01 E20, norra diket, östra sidan n Torv 23,2 197,6 197,6 192 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 5,6 <5
22sw55 0,5-1 m 2022-12-01 E20, norra diket, östra sidan n Torv 19,4 10,9 10,9 10,9 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
22sw56 0-0,45 m 2022-12-01 E20, norra diket, östra sidan n Torv 32,5 <10 <27,5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
22sw53B 0-0,55 m 2022-12-01 Våtmark, norra delen j Torv 24,7 35,5 60 17,6 <5 10,1 14,4 <5 <5 <5 <5 <5 17,9 <5
22sw42 0-0,45 m 2022-09-07 Våtmark, norra delen j Torv 31,6 77,9 79,48 62,9 <5 <30 <25 1,58 <1,5 <1 <0,5 <0,5 15 <0,5
22sw42 0-0,15 m 2022-12-01 Våtmark, norra delen j Torv 28,3 163,4 190,3 136 <5 14,9 12 <5 <5 <5 <5 <5 27,4 <5
22sw42 0,15-0,4 m 2022-12-01 Våtmark, norra delen j Torv 22,6 30,6 30,6 19,2 <5 <10 <5 <5 <5 <5 <5 <5 11,4 <5
22sw68 0-0,45 m 2022-12-01 Våtmark, norra delen j Torv 22,9 60,3 60,3 46,5 <5 <10 <5 <5 <5 <5 <5 <5 13,8 <5
22sw52 0-0,15 m 2022-12-01 Våtmark, norra delen j Torv 30,4 80,4 80,4 74,2 <5 <15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 6,2 <5
22sw44 0-0,45 m 2022-09-07 Våtmark centrala delen j Torv 42,2 36,45 36,45 27,8 <5 <30 <25 <1,5 <1,5 <1 <0,5 <0,5 8,65 <0,5
22sw43 0-0,6 m 2022-09-07 Våtmark centrala delen j Torv 26 4,26 4,26 1,45 <5 <30 <25 <1,5 <1,5 <1 <0,5 <0,5 2,81 <0,5
22sw51 0-0,5 m 2022-12-01 Våtmark centrala delen j Torv 24,4 43,2 56,33 25,6 <5 7,98 5,15 <5 <5 <5 <5 <5 17,6 <5
22sw51 0,5-0,85 m 2022-12-01 Våtmark centrala delen j (_sile_)Torv 35,5 20,38 20,38 11,8 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 8,58 <5
22sw50 0-0,45 m 2022-12-01 Våtmark centrala delen j Torv 30,7 8,23 8,23 8,23 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
22sw46  0-0,55 m 2022-09-07 Våtmark centrala delen j Torv 36,2 8,56 8,56 2,94 <5 <30 <25 <1,5 <1,5 <1 <0,5 <0,5 5,62 <0,5
22sw45  0-0,7 m 2022-09-07 Våtmark, södra delen j Torv 23,4 <1 <33,25 <0,5 <5 <30 <25 <1,5 <1,5 <1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
22sw49 0-0,3 m 2022-12-01 Våtmark, södra delen j Torv 34,3 5,47 5,47 5,47 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
22sw61 0-0,5 m 2022-12-01 Bångahagen n Torv 26,2 7,57 7,57 7,57 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
22sw61 0,5-1,0 m 2022-12-01 Bångahagen n Torv 17,1 <10 <27,5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
22sw61 1,0-1,25 m 2022-12-01 Bångahagen n Torv 19,8 <10 <27,5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
22sw65 0-0,5 m 2022-12-01 E20, södra diket, västra sidan n Torv 33,4 <10 <30 <5 <5 <10 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
22sw60 0-0,45 m 2022-12-01 E20, södra diket, västra sidan n sisaTorv 57,6 1,2 1,2 1,2 <0,5 <5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
22sw60 0,45-0,95 m 2022-12-01 E20, södra diket, västra sidan n Torv 27,8 <10 <30 <5 <5 <10 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
22sw66 0-0,25 m 2022-12-01 E20, södra diket, västra sidan n sisamuTorv 53,7 1,35 1,35 1,35 <0,5 <5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
22sw66 0,25-0,55 m 2022-12-01 E20, södra diket, västra sidan n Torv 58,8 0,806 0,806 0,806 <1 <5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
22sw59 0-0,15 m 2022-12-01 E20, södra diket, västra sidan n Torv 27,5 <10 <27,5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
22sw57 0-0,35 m 2022-12-01 E20, södra diket, östra sidan n Torv 24,1 <10 <32,5 <5 <5 <15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
22sw67 0-0,4 m 2022-12-01 E20, södra diket, östra sidan n Torv 23,1 <10 <32,5 <5 <5 <15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
22sw58 0-0,35 m 2022-12-01 E20, södra diket, östra sidan n Torv 38 <10 <27,5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

1(2)
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Plats                                   Enhet

22sw41 0-1,1 m
22sw64 0-0,15 m
22sw64 0,15-0,35 m
22sw64 0,35-0,65 m
22sw64 0,65-1
22sw63 0-0,35 m
22sw63 0,35-0,75 m
22sw62 0-0,45 m
22sw54  0-0,5 m
22sw54  0,5-1 m
22sw55 0-0,5 m
22sw55 0,5-1 m
22sw56 0-0,45 m
22sw53B 0-0,55 m
22sw42 0-0,45 m
22sw42 0-0,15 m
22sw42 0,15-0,4 m
22sw68 0-0,45 m
22sw52 0-0,15 m
22sw44 0-0,45 m
22sw43 0-0,6 m
22sw51 0-0,5 m
22sw51 0,5-0,85 m
22sw50 0-0,45 m
22sw46  0-0,55 m
22sw45  0-0,7 m
22sw49 0-0,3 m
22sw61 0-0,5 m
22sw61 0,5-1,0 m
22sw61 1,0-1,25 m
22sw65 0-0,5 m
22sw60 0-0,45 m
22sw60 0,45-0,95 m
22sw66 0-0,25 m
22sw66 0,25-0,55 m
22sw59 0-0,15 m
22sw57 0-0,35 m
22sw67 0-0,4 m
22sw58 0-0,35 m
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FO
SAA perfluoroktansulfonam

idättiksyra

PF37D
M

O
A perfluor-3,7-dim

etyloktansyra

perfluorundekansyra (PFU
nD

A)

perfluorododekansyra (PFD
oD

A)

PFH
xD

A perfluorhexadekansyra

PFO
cD

A perfluoroktadekansyra

perfluoroktan-sulfonam
id (FO

SA)

N
-m

etylperfluoroktansulfonam
id (M

eFO
SA)

N
-etylperfluoroktansulfonam

id (EtFO
SA)

N
-m

etylperfluoroktansulfonam
idetanol 

(M
eFO

SE)

N
-etylperfluoroktansulfonam

idetanol 
(EtFO

SE)

7H
-perfluorheptansyra (H

PFH
pA)

N
-m

etylperfluoroktansulfonam
idättiksyra 

(M
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N
-etylperfluoroktansulfonam

idättiksyra 
(EtFO

SAA)

µg/kg TS

µg/kg TS

µg/kg TS

µg/kg TS

µg/kg TS

µg/kg TS

µg/kg TS

µg/kg TS

µg/kg TS

µg/kg TS

µg/kg TS

µg/kg TS

µg/kg TS

µg/kg TS

µg/kg TS

µg/kg TS

µg/kg TS

µg/kg TS

µg/kg TS

µg/kg TS

µg/kg TS

µg/kg TS

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <2,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <5 <0,5 <0,5 <5 <5 <0,5 <0,5 <0,5 <2,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
- <5 - <5 - <5 <5 <5 - - <5 <5 - - <5 <5 <5 <5 <5 - - -
- <0,5 - <0,5 - <0,5 <0,5 <0,5 - - <0,5 <0,5 - - <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - - -
- <5 - <5 - <5 <5 <5 - - <5 <5 - - <5 <5 <5 <5 <5 - - -
- <5 - <5 - <5 <5 <5 - - <5 <5 - - <5 <5 <5 <5 <5 - - -
- <5 - <5 - <5 <5 <5 - - <5 <5 - - <5 <5 <5 <5 <5 - - -
- <5 - <5 - <5 <5 <5 - - <5 <5 - - <5 <5 <5 <5 <5 - - -
- <5 - <5 - <5 <5 <5 - - <5 <5 - - <5 <5 <5 <5 <5 - - -
- <5 - <5 - <5 <5 <5 - - <5 <5 - - <5 <5 <5 <5 <5 - - -
- <5 - <5 - <5 <5 <5 - - <5 <5 - - <5 <5 <5 <5 <5 - - -
- <5 - <5 - <5 <5 <5 - - <5 <5 - - <5 <5 <5 <5 <5 - - -
- <5 - <5 - <5 <5 <5 - - <5 <5 - - <5 <5 <5 <5 <5 - - -
- <5 - <5 - <5 <5 <5 - - <5 <5 - - <5 <5 <5 <5 <5 - - -
- <5 - <5 - <5 <5 <5 - - <5 <5 - - <5 <5 <5 <5 <5 - - -
- 0,766 - <0,5 - <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - <0,5 <0,5 - - <0,5 <0,5 - <2,5 <0,5 - <0,5 <0,5
- <5 - <5 - <5 <5 <5 - - <5 <5 - - <5 <5 <5 <5 <5 - - -
- <5 - <5 - <5 <5 <5 - - <5 <5 - - <5 <5 <5 <5 <5 - - -
- <5 - <5 - <5 <5 <5 - - <5 <5 - - <5 <5 <5 <5 <5 - - -
- <5 - <5 - <5 <5 <5 - - <5 <5 - - <5 <5 <5 <5 <5 - - -
- <0,5 - <0,5 - <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - <0,5 <0,5 - - <0,5 <0,5 - <2,5 <0,5 - <0,5 <0,5
- <0,5 - <0,5 - <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - <0,5 <0,5 - - <0,5 <0,5 - <2,5 <0,5 - <0,5 <0,5
- <5 - <5 - <5 <5 <5 - - <5 <5 - - <5 <5 <5 <5 <5 - - -
- <5 - <5 - <5 <5 <5 - - <5 <5 - - <5 <5 <5 <5 <5 - - -
- <5 - <5 - <5 <5 <5 - - <5 <5 - - <5 <5 <5 <5 <5 - - -
- <0,5 - <0,5 - <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - <0,5 <0,5 - - <0,5 <0,5 - <2,5 <0,5 - <0,5 <0,5
- <0,5 - <0,5 - <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - <0,5 <0,5 - - <0,5 <0,5 - <2,5 <0,5 - <0,5 <0,5
- <5 - <5 - <5 <5 <5 - - <5 <5 - - <5 <5 <5 <5 <5 - - -
- <5 - <5 - <5 <5 <5 - - <5 <5 - - <5 <5 <5 <5 <5 - - -
- <5 - <5 - <5 <5 <5 - - <5 <5 - - <5 <5 <5 <5 <5 - - -
- <5 - <5 - <5 <5 <5 - - <5 <5 - - <5 <5 <5 <5 <5 - - -
- <5 - <5 - <5 <5 <5 - - <5 <5 - - <5 <5 <5 <5 <5 - - -
- <0,5 - <0,5 - <0,5 <0,5 <0,5 - - <0,5 <0,5 - - <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - - -
- <5 - <5 - <5 <5 <5 - - <5 <5 - - <5 <5 <5 <5 <5 - - -
- <0,5 - <0,5 - <0,5 <0,5 <0,5 - - <0,5 <0,5 - - <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - - -
- <0,5 - <0,5 - <0,5 <0,5 <0,5 - - <0,5 <0,5 - - <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - - -
- <5 - <5 - <5 <5 <5 - - <5 <5 - - <5 <5 <5 <5 <5 - - -
- <5 - <5 - <5 <5 <5 - - <5 <5 - - <5 <5 <5 <5 <5 - - -
- <5 - <5 - <5 <5 <5 - - <5 <5 - - <5 <5 <5 <5 <5 - - -
- <5 - <5 - <5 <5 <5 - - <5 <5 - - <5 <5 <5 <5 <5 - - -
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Bilaga 4: Redovisning av analysresultat för lakvatten, grundvatten och ytvatten i jämförelse med generella riktvärden och andra bedömningsgrunder för grundvatten.
Gränsvärde dricksvatten LIVSFS 2022:12 4 100
SGI 2015 skydd grundvatten 45 45
SGI 2015 skydd ytvatten 230 230
SGI 2022 skydd grundvatten 2
SGI 2022 skydd ytvatten 228

Riktvärden för grundvattenförekomster, 
Vattenmyndigheten Västerhavets 
vattendisktrikt, 14 FS 2018:47

90

Riktvärden för grundvatenförekomster, 
Vattenmyndigheten Västerhavets 
vattendisktrikt, 14 FS 2018:47

18

Rapporteringsgräns > riktvärde
Under ovanstående gränser

Projektnr: 30041212
Projektnamn: Mariestad Korstorp 2:1

Sam
pling Date

PFAS

sum
m

a PFAS 4

sum
m

a PFAS 21

sum
m

a PFAS 11

perfluoroktansulfonsyra (PFO
S)

perfluorbutansyra (PFBA)

perfluoropentansyra (PFPeA)

perfluorhexansyra (PFH
xA)

perfluoroheptansyra (PFH
pA)

perfluoroktansyra (PFO
A)

perfluorononansyra (PFN
A)

perfluorodekansyra (PFDA)

perfluorbutansulfonsyra (PFBS)

perfluorhexansulfonsyra (PFH
xS)

6:2 FTS fluortelom
ersulfonat

PFPeS perfluorpentansulfonsyra

Plats                                   Enhet

Läge

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

Lakv 2201 2022-11-28 Lakvattendamm 394 646 646 119 <500 <400 155 84 241 <10 <10 <30 34 13 <10
Lakv 2202 2022-11-28 Lakvattenledning östra sidan 277 506 506 124 <500 <400 141 77 153 <10 <10 <30 <10 11 <10
Lakv 2203 2022-11-28 Lakvattenledning östra sidan 315 573 573 94,3 <500 <600 166 92 192 <10 <10 <30 29 <10 <10
YV2201 2022-11-29 P14y Dagvattendike Bångahagen 89,1 204 201 27,3 42,3 <60 39,8 21,4 52,6 1,54 <1,2 8,27 7,7 <1,2 3,15
YV2202 2022-11-29 P13y Dagvattendike Bångahagen 36,8 68,4 67,1 14,1 <8 <120 17,5 9,8 20 <1,2 <1,2 2,97 2,72 <1,2 1,26
YV2206 2022-11-29 Dike nedströms Bångahagen 45,6 152 149 12,7 37 <72 37,5 16,1 28,4 1,44 <1,2 5 3,04 8,11 2,62
YV2204 2022-11-29 Vägtrumma E20 Bångahagen 3,29 8,26 8,26 1,67 <2 <30 2,6 1,03 0,6 <0,3 <0,3 0,83 1,02 0,51 <0,3
YV2207 2022-12-01 Dike nedströms trumma E20 planområde 9,67 30,7 29,7 2,61 7 <30 5,86 5,06 2,28 <0,3 <0,3 1,5 4,78 0,63 1
YV2210 2022-12-01 Vattensamling norra diket E20 planområde 2080 5110 5000 632 252 1400 918 269 50,9 <10 <10 74 1400 <10 111
YV2213 2022-12-01 Vattensamling norra diket E20 planområde 759 1280 1250 251 51 177 176 70 17,9 <10 <10 17 490 <10 36
YV2211 2022-12-05 Brunn markavvattning planområdet 1,53 4,04 4,04 0,5 <2 <9 <0,3 <0,3 0,36 <0,3 <0,3 0,35 0,67 2,16 <0,3
YV2212 2022-12-05 Öppet dike nedströms planområde 1,67 12 11,7 0,82 <2 <9 0,39 <0,3 0,37 <0,3 <0,3 0,38 0,48 9,28 0,32
22sw61 2022-12-08 Grundvatten torv Bångahagen 7,41 45,9 45,2 1,44 25 <180 <15 8,6 2,79 <0,3 <0,3 1,33 3,18 2,91 0,66
U3m 2022-12-01 Grundvatten torv Bångahagen 1,98 59,2 59,2 0,33 <4 53,1 <0,6 0,36 1,31 <0,3 <0,3 0,86 0,34 2,94 <0,3
PG26 2022-12-01 Grundvatten torv Bångahagen 128 354 350 41,4 44,6 67,2 53,5 35,7 75,2 4,54 <1,2 7,35 7,18 13,5 4,26
PG11a 2022-12-01 Grundvatten torv Bångahagen 3,79 10,1 9,47 1,04 <2 <12 3,08 1,44 2,02 <0,3 <0,3 1,16 0,73 <0,3 0,64
21AF123 2022-12-01 Grundvatten torv Bångahagen <0,6 2,29 2,29 <0,3 <4 <30 0,46 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 0,4 <0,3 1,43 <0,3
21AF124 2022-12-01 Grundvatten torv Bångahagen <0,6 15,7 15,7 <0,3 <4 <30 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1,2 <0,3 15,7 <0,3
9307 2022-05-24 Grundvatten morän Bångahagen 0,39 0,39 0,39 <0,3 <2 <1,5 <0,3 <0,3 0,39 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
9307 2022-12-01 Grundvatten morän Bångahagen <0,6 0,98 0,98 <0,3 <2 <6 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 0,98 <0,3
22sw53b 2022-12-05 Grundvatten torv planområdet, våtmark norra delen 226 537 537 33,2 <70 162 109 40 <20 <10 <10 <10 193 <10 <10
22sw68 2022-12-05 Grundvatten torv planområdet, våtmark norra delen 246 416 416 50,9 <20 68 78 24 <10 <10 <10 <10 195 <10 <10
22SW32 G 2022-05-23 Grundvatten torv planområdet, våtmark centrala delen 166,6 552 525 20,6 <100 240 75 43 <10 <10 <10 <10 146 <10 27
22sw32 G 2022-12-05 Grundvatten torv planområdet, våtmark centrala delen 70 253 253 <10 <50 108 57 18 <10 <10 <10 <10 70 <10 <10
22sw40 2022-12-05 Grundvatten torv planområdet, våtmark södra delen 13,9 38,4 29,3 0,62 <4 <150 <12 6,3 3,33 <0,3 <0,3 7,74 9,94 1,37 9,08
22sw32 D 2022-05-23 Grundvatten morän planområdet, våtmark centrala delen <6 <9,55 <8,35 <0,3 <2 <12 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
22sw32 D 2022-12-08 Grundvatten morän planområdet, våtmark centrala delen 0,33 0,33 0,33 <0,3 <2 <12 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 0,33 <0,3 <0,3
22sw33 2022-05-23 Grundvatten morän planområdet, nedströms våtmark <6 0,99 0,99 <0,3 <2 <12 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 0,99 <0,3
22sw33 2022-12-08 Grundvatten morän planområdet, nedströms våtmark <0,6 2,14 2,14 <0,3 <2 <12 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 2,14 <0,3
22sw34 2022-05-23 Grundvatten morän planområdet, nedströms våtmark <6 7,63 7,63 <0,3 <2 <0,3 0,43 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 7,2 <0,3
22sw34 2022-12-08 Grundvatten morän planområdet, nedströms våtmark <0,6 0,66 0,66 <0,3 <2 <0,9 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 0,66 <0,3
22sw35 2022-12-08 Grundvatten morän planområdet, nedströms våtmark <0,6 <6,05 <3,85 <0,3 <2 <3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Suntorp 2:1 2022-10-25 Grävd dricksvattenbrunn nedströms våtmark utanför planområdet <0,6 <4,5 <1,75 <0,2 <0,6 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Suntorp 1:9 2022-11-04 Grävd dricksvattenbrunn, uppströms markavvattning utanför planområdet <0,6 <4,5 <1,75 <0,2 <0,6 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Suntorp 1:7 2022-11-04 Grävd dricksvattenbrunn, uppströms markavvattning  utanför planområdet <0,6 <4,5 <1,75 <0,2 <0,6 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Suntorp 1:14 Hagen 2022-10-25 Grävd dricksvattenbrunn, utanför planområdet , avrinning mot söder 0,47 0,47 0,47 0,47 <0,6 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Suntorp 1:12 Gärdet 2022-10-25 Grävd dricksvattenbrunn, uppströms markavvattning utanför planområdet 1,6 4,0 4,0 0,55 1,7 <0,3 <0,3 <0,3 0,68 <0,3 <0,3 0,75 0,36 <0,3 <0,3
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Bilaga 4: Redovisning av analysresultat för lakvatten, grundvatten och ytvatten i jämförelse med generella riktvärden och andra bedömningsgrunder för grundvatten.
Gränsvärde dricksvatten LIVSFS 2022:12
SGI 2015 skydd grundvatten
SGI 2015 skydd ytvatten
SGI 2022 skydd grundvatten
SGI 2022 skydd ytvatten

Riktvärden för grundvattenförekomster, 
Vattenmyndigheten Västerhavets 
vattendisktrikt, 14 FS 2018:47

Riktvärden för grundvatenförekomster, 
Vattenmyndigheten Västerhavets 
vattendisktrikt, 14 FS 2018:47
Rapporteringsgräns > riktvärde
Under ovanstående gränser

Projektnr: 30041212
Projektnamn: Mariestad Korstorp 2:1

Plats                                   Enhet

Lakv 2201
Lakv 2202
Lakv 2203
YV2201
YV2202
YV2206
YV2204
YV2207
YV2210
YV2213
YV2211
YV2212
22sw61
U3m
PG26
PG11a
21AF123
21AF124
9307
9307
22sw53b
22sw68
22SW32 G 
22sw32 G 
22sw40
22sw32 D 
22sw32 D 
22sw33 
22sw33 
22sw34 
22sw34 
22sw35
Suntorp 2:1
Suntorp 1:9
Suntorp 1:7
Suntorp 1:14 Hagen
Suntorp 1:12 Gärdet
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sum
m

a PFAS 20

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

<10 <10 <10 <25 <25 <25 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <20 <10 <50 <50 <25 <25 <10 <10 <10 633
<10 <10 <10 <25 <25 <25 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <20 <10 <50 <50 <25 <25 <10 <10 <10 495
<10 <10 <10 <25 <25 <25 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <20 <10 <50 <50 <25 <25 <10 11 <10 573
<1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <4 <4 <1,2 <1,2 <4 <4 <1,2 <8 <8 <8 <8 <4 <4 <4 204
<1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <4 <4 <1,2 <1,2 <4 <4 <1,2 <8 <8 <8 <8 <4 <4 <4 68,4
<1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <4 <4 <1,2 <1,2 <4 <4 <1,2 <8 <8 <8 <8 <4 <4 <4 144
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1 77,5
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1 30,1
<10 <10 <10 <25 <25 <25 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <20 <10 <50 <50 <25 <25 <10 <10 <10 5110
<10 <10 <10 <25 <25 <25 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <20 <10 <50 <50 <25 <25 <10 <10 <10 1280
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1 1,88
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1 2,76
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1 43
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1 56,3
<1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <4 <4 <1,2 <1,2 <4 <4 <1,2 <8 <8 <8 <8 <4 <4 <4 341
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1 10,1
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1 0,86
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1 <20,8
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <0,3 - - <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1 0,39
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1 <7,4
<10 <10 <10 <25 <25 <25 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <20 <10 <50 <50 <25 <25 <10 <10 <10 537
<10 <10 <10 <25 <25 <25 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <20 <10 <50 <50 <25 <25 <10 <10 <10 416
<10 <10 <10 <25 <25 <25 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - <10 <50 <50 <25 <25 <10 <10 <10 552
<10 <10 <10 <25 <25 <25 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <20 <10 <50 <50 <25 <25 <10 <10 <10 253
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1 37
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <0,3 - - <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1 <9,4
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1 0,33
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <0,3 - - <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1 <9,4
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1 <10,4
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <0,3 - - <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1 0,43
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1 <4,85
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1 <5,9
<0,3 <0,3 <0,3 <1,0 – <1,0 – – – – <0,30 <0,3 <1,0 <1,0 – – – – – – – – –
<0,3 <0,3 <0,3 <1,0 – <1,0 – – – – <0,30 <0,3 <1,0 <1,0 – – – – – – – – –
<0,3 <0,3 <0,3 <1,0 – <1,0 – – – – <0,30 <0,3 <1,0 <1,0 – – – – – – – – –
<0,3 <0,3 <0,3 <1,0 – <1,0 – – – – <0,30 <0,3 <1,0 <1,0 – – – – – – – – –
<0,3 <0,3 <0,3 <1,0 – <1,0 – – – – <0,30 <0,3 <1,0 <1,0 – – – – – – – – –
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Bilaga 5: Redovisning av analysresultat för lakvatten, grundvatten och ytvatten i jämförelse med miljökvalitetsnormer för ytvatten

Bedömningsgrunder SFÄ God status -maximal 
tillåten koncentration  för inlandsytvatten (HVMFS 
2019:25). 

90

Gränsvärden kemisk ytvattenstatus 
Årsmedelvärde -  (AA-MKN) för inlandsytvatten 
(HVMFS2019:25). 

0,65

Gränsvärde kemisk ytvattenstatus Maximal 
tillåten koncentration -  (MAC-MKN) för 
inlandsytvatten  (HVMFS 2019:25). 

36000

Rapporteringsgräns > riktvärde
Under ovanstående gränser

Projektnr: 30041212
Projektnamn: Mariestad Korstorp 2:1

Sam
pling Date

PFAS

sum
m

a PFAS 4

sum
m

a PFAS 11

sum
m

a PFAS 20

sum
m

a PFAS 21

perfluoroktansulfonsyra (PFO
S)

6:2 FTS fluortelom
ersulfonat

PFTrDA perfluortridekansyra

PFTeD
A perfluortetradekansyra

PFPeS perfluorpentansulfonsyra

PFN
S perfluornonansulfonsyra

PFD
oDS perfluordodekansulfonsyra

4:2 FTS fluortelom
ersulfonat

8:2 FTS fluortelom
ersulfonat

FO
SAA perfluoroktansulfonam

idättiksyra

PF37D
M

O
A perfluor-3,7-dim

etyloktansyra

perfluorbutansyra (PFBA)

perfluoropentansyra (PFPeA)

perfluorhexansyra (PFH
xA)

perfluoroheptansyra (PFH
pA)

perfluoroktansyra (PFO
A)

Plats                                   Enhet

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

Lakv 2201 2022-11-28 394 646 633 646 119 13 <25 <25 <10 <10 <25 <10 <10 <10 <10 <500 <400 155 84 241
Lakv 2202 2022-11-28 277 506 495 506 124 11 <25 <25 <10 <10 <25 <10 <10 <10 <10 <500 <400 141 77 153
Lakv 2203 2022-11-28 315 573 573 573 94,3 <10 <25 <25 <10 <10 <25 <10 <10 <10 <10 <500 <600 166 92 192
YV2201 2022-11-29 89,1 201 204 204 27,3 <1,2 <1,2 <1,2 3,15 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <4 <4 42,3 <60 39,8 21,4 52,6
YV2202 2022-11-29 36,8 67,1 68,4 68,4 14,1 <1,2 <1,2 <1,2 1,26 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <4 <4 <8 <120 17,5 9,8 20
YV2204 2022-11-29 3,29 8,26 7,75 8,26 1,67 0,51 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <2 <30 2,6 1,03 0,6
YV2206 2022-11-29 45,6 149 144 152 12,7 8,11 <1,2 <1,2 2,62 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <4 <4 37 <72 37,5 16,1 28,4
YV2207 2022-12-01 9,67 29,7 30,1 30,7 2,61 0,63 <0,3 <0,3 1 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 7 <30 5,86 5,06 2,28
YV2210 2022-12-01 2080 5000 5110 5110 632 <10 <25 <25 111 <10 <25 <10 <10 <10 <10 252 1400 918 269 50,9
YV2213 2022-12-01 759 1250 1280 1280 251 <10 <25 <25 36 <10 <25 <10 <10 <10 <10 51 177 176 70 17,9
YV2211 2022-12-05 1,53 4,04 1,88 4,04 0,5 2,16 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <2 <9 <0,3 <0,3 0,36
YV2212 2022-12-05 1,67 11,7 2,76 12 0,82 9,28 <0,3 <0,3 0,32 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <2 <9 0,39 <0,3 0,37
22sw61 2022-12-08 7,41 45,2 43 45,9 1,44 2,91 <0,3 <0,3 0,66 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 25 <180 <15 8,6 2,79
U3m 2022-12-01 1,98 59,2 56,3 59,2 0,33 2,94 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <4 53,1 <0,6 0,36 1,31
PG26 2022-12-01 128 350 341 354 41,4 13,5 <1,2 <1,2 4,26 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <4 <4 44,6 67,2 53,5 35,7 75,2
PG11a 2022-12-01 3,79 9,47 10,1 10,1 1,04 <0,3 <0,3 <0,3 0,64 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <2 <12 3,08 1,44 2,02
21AF123 2022-12-01 <0,6 2,29 0,86 2,29 <0,3 1,43 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <4 <30 0,46 <0,3 <0,3
21AF124 2022-12-01 <0,6 15,7 <20,8 15,7 <0,3 15,7 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <4 <30 <0,3 <0,3 <0,3
9307 2022-05-24 0,39 0,39 0,39 0,39 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <2 <1,5 <0,3 <0,3 0,39
9307 2022-12-01 <0,6 0,98 <7,4 0,98 <0,3 0,98 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <2 <6 <0,3 <0,3 <0,3
22SW32 G 2022-05-23 166,6 525 552 552 20,6 <10 <25 <25 27 <10 <25 <10 <10 <10 <10 <100 240 75 43 <10
22sw32 G 2022-12-05 70 253 253 253 <10 <10 <25 <25 <10 <10 <25 <10 <10 <10 <10 <50 108 57 18 <10
22sw40 2022-12-05 13,9 29,3 37 38,4 0,62 1,37 <0,3 <0,3 9,08 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <4 <150 <12 6,3 3,33
22sw68 2022-12-05 246 416 416 416 50,9 <10 <25 <25 <10 <10 <25 <10 <10 <10 <10 <20 68 78 24 <10
22sw53b 2022-12-05 226 537 537 537 33,2 <10 <25 <25 <10 <10 <25 <10 <10 <10 <10 <70 162 109 40 <20
22sw32 D 2022-05-23 <6 <8,35 <9,4 <9,55 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <2 <12 <0,3 <0,3 <0,3
22sw32 D 2022-12-08 0,33 0,33 0,33 0,33 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <2 <12 <0,3 <0,3 <0,3
22sw33 2022-05-23 <6 0,99 <9,4 0,99 <0,3 0,99 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <2 <12 <0,3 <0,3 <0,3
22sw33 2022-12-08 <0,6 2,14 <10,4 2,14 <0,3 2,14 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <2 <12 <0,3 <0,3 <0,3
22sw34 2022-05-23 <6 7,63 0,43 7,63 <0,3 7,2 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <2 <0,3 0,43 <0,3 <0,3
22sw34 2022-12-08 <0,6 0,66 <4,85 0,66 <0,3 0,66 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <2 <0,9 <0,3 <0,3 <0,3
22sw35 2022-12-08 <0,6 <3,85 <5,9 <6,05 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <2 <3 <0,3 <0,3 <0,3
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Bilaga 5: Redovisning av analysresultat för lakvatten, grundvatten och ytvatten i jämförelse med miljökvalitetsnormer för ytvatten

Bedömningsgrunder SFÄ God status -maximal 
tillåten koncentration  för inlandsytvatten (HVMFS 
2019:25). 

Gränsvärden kemisk ytvattenstatus 
Årsmedelvärde -  (AA-MKN) för inlandsytvatten 
(HVMFS2019:25). 
Gränsvärde kemisk ytvattenstatus Maximal 
tillåten koncentration -  (MAC-MKN) för 
inlandsytvatten  (HVMFS 2019:25). 
Rapporteringsgräns > riktvärde
Under ovanstående gränser

Projektnr: 30041212
Projektnamn: Mariestad Korstorp 2:1

Plats                                   Enhet

Lakv 2201
Lakv 2202
Lakv 2203
YV2201
YV2202
YV2204
YV2206
YV2207
YV2210
YV2213
YV2211
YV2212
22sw61
U3m
PG26
PG11a
21AF123
21AF124
9307
9307
22SW32 G 
22sw32 G 
22sw40
22sw68
22sw53b
22sw32 D 
22sw32 D 
22sw33 
22sw33 
22sw34 
22sw34 
22sw35

perfluorononansyra (PFN
A)

perfluorodekansyra (PFDA)

perfluorbutansulfonsyra (PFBS)

perfluorhexansulfonsyra (PFH
xS)

perfluorundekansyra (PFU
nD

A)

perfluorododekansyra (PFDoD
A)

perfluoroheptansulfonsyra (PFH
pS)

perfluorodekan sulfonsyra (PFD
S)

perfluorundekansulfonsyra (PFU
nD

S)

PFTrDS perfluortridekansulfonsyra

perfluoroktan-sulfonam
id (FO

SA)

N
-m

etylperfluoroktansulfonam
id (M

eFO
SA)

N
-etylperfluoroktansulfonam

id (EtFO
SA)

N
-m

etylperfluoroktansulfonam
idetanol 

(M
eFO

SE)

N
-etylperfluoroktansulfonam

idetanol 
(EtFO

SE)

N
-m

etylperfluoroktansulfonam
idättiksyra 

(M
eFO

SAA)

N
-etylperfluoroktansulfonam

idättiksyra 
(EtFO

SAA)

7H
-perfluorheptansyra (H

PFH
pA)

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

<10 <10 <30 34 <10 <10 <10 <10 <10 <20 <10 <50 <50 <25 <25 <10 <10 <10
<10 <10 <30 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <20 <10 <50 <50 <25 <25 <10 <10 <10
<10 <10 <30 29 <10 <10 <10 <10 <10 <20 <10 <50 <50 <25 <25 <10 11 <10
1,54 <1,2 8,27 7,7 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <4 <4 <1,2 <8 <8 <8 <8 <4 <4 <4
<1,2 <1,2 2,97 2,72 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <4 <4 <1,2 <8 <8 <8 <8 <4 <4 <4
<0,3 <0,3 0,83 1,02 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1
1,44 <1,2 5 3,04 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <4 <4 <1,2 <8 <8 <8 <8 <4 <4 <4
<0,3 <0,3 1,5 4,78 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1
<10 <10 74 1400 <10 <10 <10 <10 <10 <20 <10 <50 <50 <25 <25 <10 <10 <10
<10 <10 17 490 <10 <10 <10 <10 <10 <20 <10 <50 <50 <25 <25 <10 <10 <10
<0,3 <0,3 0,35 0,67 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1
<0,3 <0,3 0,38 0,48 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1
<0,3 <0,3 1,33 3,18 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1
<0,3 <0,3 0,86 0,34 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1
4,54 <1,2 7,35 7,18 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <4 <4 <1,2 <8 <8 <8 <8 <4 <4 <4
<0,3 <0,3 1,16 0,73 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1
<0,3 <0,3 0,4 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1
<0,3 <0,3 <1,2 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 - - <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1
<10 <10 <10 146 <10 <10 <10 <10 - - <10 <50 <50 <25 <25 <10 <10 <10
<10 <10 <10 70 <10 <10 <10 <10 <10 <20 <10 <50 <50 <25 <25 <10 <10 <10
<0,3 <0,3 7,74 9,94 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1
<10 <10 <10 195 <10 <10 <10 <10 <10 <20 <10 <50 <50 <25 <25 <10 <10 <10
<10 <10 <10 193 <10 <10 <10 <10 <10 <20 <10 <50 <50 <25 <25 <10 <10 <10
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 - - <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1
<0,3 <0,3 <0,3 0,33 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 - - <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 - - <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,3 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1
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