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1

INLEDNING OCH BAKGRUND
På delar av kvarteret Hyvlaren i Vårgårda tätort planeras bostäder, och
Vårgårda kommun arbetar för närvarande med att upprätta en detaljplan för
området. Inom kvarteret har olika typer av verksamheter tidigare bedrivits,
såsom brandstation och handelsträdgård. Det har i tidigare miljötekniska
undersökningar kunnat konstateras att det förekommer föroreningar i jord och
grundvatten. På fastigheten Hyvlaren 3 finns kommunens brandstation där
PFAS - högfluorerade ämnen, har påträffats i höga halter i jord och
grundvatten. Föroreningens utbredning är okänd.
En kompletterande miljöteknisk undersökning skall genomföras med
avseende på förekomsten av PFAS. Denna provatgningsplan syftar till att
utgöra underlag för genomförande av undersökningen.

1.1

Undersökningens syfte
Undersökningen genomförs i syfte att:





2

Avgränsa PFAS-föroreningen i källområdet
Undersöka huruvida det förekommer PFAS utanför källområdet, med
avseende på angränsande fastigheten Hyvlaren 2
Uppskatta volymen förorenad jord
Bedöma behov av avhjälpandeåtgärder

TIDIGARE UTREDNINGAR OCH UNDERLAG
Markförhållandena är undersökta sedan tidigare, då en geoteknisk
undersökning samt två miljötekniska undersökningar genomförts. Ytterligare
har en historisk inventering avseende kvarteret upprättats. Samtliga
handlingar som upprättats av Mitta har listats nedan.
-

Kv. Hyvlaren Vårgårda kommun. Kompletterande miljöteknisk
undersökning. Rapport 181206. Mitta

-

Kv. Hyvlaren Vårgårda kommun. Historisk inventering. Rapport
1810706. Rev A 180914. Mitta

-

Kv. Hyvlaren Vårgårda kommun. Översiktlig miljöteknisk
undersökning. Rapport 180207. Mitta

-

Kv. Hyvlaren Vårgårda kommun. Nybyggnad bostäder PM Geoteknik
170920. BG&M Konsult (numera Mitta)
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3

OMRÅDESBESKRIVNING
Kvarteret Hyvlaren är beläget i de västra delarna av Vårgårda. Totalt
omfattar fastigheterna en yta av ca 1,8 ha. Området avgränsas av
Föreningsgatan, Parkgatan och Allégatan.
Bostäder finns på den angränsande fastigheten Hyvlaren 1.
Samtliga markytor är asfalterade.

Figur 1. Orienteringsfigur1. Området är markerat med svart cirkel.

1

Naturvårdsverket. Kartverktyg Skyddad natur.
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Figur 2: Översiktsbild av kvarteret Hyvlaren2.

3.1

Topografi och geologi
Undersökningsområdet är relativt plant och sluttar svagt från öster mot väster.
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs den naturligt lagrade jorden av
isälvssediment. Söder om området finns kärrtorv i anslutning till Kyllingsån.

2

Ibid
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Figur 3. Utdrag ur SGU:s kartvisare Jordarter3.

3.2

Geohydrologi och brunnar
Ca 300 m söder om området rinner Kyllingsån i sydvästlig riktning.
Kyllingsån har god ekologisk och kemisk ytvattenstatus med undantag för
förekommande
kvicksilver
och
bromerad
difenyleter4.
Grundvattenströmningens riktning bedöms vara sydlig/sydvästlig.
Grundvattenytan finns ca 3 m under markytan5 och akvifären bedöms som
mycket genomsläpplig. Den hydrauliska konduktiviteten bedöms kunna
uppgå till 1x10-4-1x10-5 m/s vid 1 % lutning av grundvattenytan.
Huvudavrinningsområde är Göta älv.
Undersökningsområdet är beläget på grundvattenförekomsten AlgutstorpHorla6, vars vatten nyttjas som vattentäkt i kommunen. Akvifären bedöms ha
god kemisk grundvattenstatus.

3

SGU. Kartvisare Jordarter 1:25 000-1:100 000.
Viss. SE643816-132483
5
Mitta AB. 2018
6
Viss. ID SE643591-132214.
4
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Figur 4. Utdrag ur SGU:s kartvisare avseende grundvattenmagasin7. Turkost
område markerar grundvattenförekomsten Algutstorp-Horla. Röd pil markerar
ungefärlig placering av kvartetet Hyvlaren.

Figur 5. Algutstorp-Horla vattenskyddsområde, beläget söder om Vårgårda tätort,
är market i blått8.

7
8

SGU. Grundvattenmagasin.
Naturvårdsverket. Skyddad natur.
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Enligt SGU:s brunnsarkiv finns inga dricksvattenbrunnar i området.
Undersökningsområdet är anslutet till kommunalt vatten och avlopp.

Figur 6. Utdrag ur SGU:s brunnsarkiv.9

3.3

Verksamhetsbeskrivning
På Hyvlaren 3 har Räddningstjänsten sina lokaler. Byggnaden uppfördes
1984. Innan dess skall marken ha nyttjats för jordbruksändamål.
Enligt Räddningstjänsten skall det ha förekommit övningar väster om
byggnaden. Under övningarna användes bland annat brandskum för
brandbekämpning. Ytan var vid dessa tillfällen asfalterad och ansluten till
dagvattennätet. Antal övningstillfällen har varit cirka 1-2 gånger per år. Enligt
Räddningstjänsten pågick brandövningarna i liten skala under 1980- och
1990-talet och endast på baksidan av byggnaden.

4

KÄNDA FÖRORENINGAR
PFAS har påträffats i flera provtagningspunkter inom kvarteret Hyvlaren.
Högst halter har uppmätts i jord och grundvatten på själva
brandövningsplatsen. I samma punkt har även höga halter påträffats i jord
ovan grundvattenytan. Strax intill denna punkt finns en dagvattenbrunn där
PFAS påträffats i lägre halter. Sydöst om detta område samt ca 100 m sydväst
har PFAS påträffats i låga halter i grundvatten.

9

SGU. Brunnsarkiv.
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Området där högst halter påträffats tros vara källzonen till förekomsten av
PFAS. Ytan är asfalterad och har dagvattenavledning. Utbredningen av
föroreningsplymen är dock inte avgränsad.
Uppmätta halter i jord och vatten har sammanställts i figur 7. Dessa
redovisas i sin helhet i Bilaga 3.

900
44
440

44

<0,30

47

Figur 7. Provpunkter där jord/grundvatten provtagits för PFAS. Halter summa
PFAS 11 st ng/l samt µg/kg TS.
Grundvatten
Jord
Dagvattenbrunn.
Provtagningspunkternas läge är ungefärliga.

5

UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE
Följande fältmoment föreslås:


Störd provtagning av jord med skruvborr monterad på geoteknisk
borrbandvagn i ca 11 punkter



Installation av grundvattenrör, 3 st



Provtagning av grundvatten i grundvattenrör



Provtagning av dricksvatten i Räddningstjänstens lokaler



Inmätning av provtagningspunkter med GNSS

Placering av grundvattenrör och provtagningspunkter redovisas i Bilaga 1,
ritning P1.
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5.1

Provtagningsstrategi
Placeringen av provtagningspunktena syftar till att avgränsa PFASförorening i jord samt att erhålla kunskap om PFAS förekommer på
intilliggande fastigheten Hyvlaren 2. Ytterligare skall undersökningen ge
svar på om spridning har skett i andra riktningar än söder och väster. Placering
av föreslagna provtagningspunkter redovisas på ritning P1, bilaga 1. Det skall
noteras att viss justering av provpunkternas läge kan komma att genomföras
med hänsyn till placering av markförlagda ledningar.
För att erhålla kunskap om eventuell spridning tas hänsyn till marklutning,
grundvattenriktning och bedömning av geologiska förutsättningar.
Tabell 1. Sammanställning av placering av provpunkter.

5.2

PROVPUNKT

KOMMENTAR

MP201
MP202
MP203
MP204
MP205
MP206
MP207
MP208
MP209
MP210
MP211

Referensrör
Kontroll av utbredning kring tidigare
förorenad punkt

GRUNDVATTEN‐
RÖR
X

Kontroll av avgränsning mot Hyvlaren 5
Kontroll av förorening på intilliggande
fastighet

X
X

Provtagningsmetodik
Jordprovtagning skruvborr
Jordprover uttas med provtagningsskruv monterad på geoteknisk
borrbandvagn av typen GM65. Provtagning genomförs ned till ca 3-4 m,
alternativt 0,5-1,0 m under grundvattenytan. Normalt representerar ett prov
en halvmeter i jordlagerföljden. Vid förändring i jordart, lukt eller utseende
anpassas provtagningsnivåerna. Olika jordarter blandas inte. Observationer
noteras i ett fältprotokoll. Jordprover uttas med hjälp av kniv från
provtagningsskruven. Provtagningsskruv och kniv rengörs mellan
provtagningspunkter för att undvika risk för korskontaminering.
Efter provtagning återfylls borrhålen och i markyta lagas asfalten med
kallasfalt.

11 (14)

Kv Hyvlaren
Vårgårda kommun
Miljöteknisk markundersökning
Förslag till provtagningsplan 190314

Grundvatten
3 grundvattenrör installeras i borrhål i samband med jordprovtagning. Rören
är tillverkade av PEH med Ø50 mm. 1-2 m filter installeras. Om nödvändigt
används filter med sandstrumpa. I annat fall kringfylls utrymmet runt filtret
med filtersand för att minska inströmningen av finpartiklar i röret. I marknivå
kringfylls röret med bentonit för att förhindra att ytvatten strömmar in. På
körytor kapas rören i marknivå och förses med körbar beteckning.
Avläsning av grundvattennivåer och provtagning av vattnet sker när
förhållandena stabiliserats, efter några dagar/en vecka. Rören omsätts med
peristaltisk pump, ca 3 rörvolymer vatten före provtagning uttas. Upptaget
vatten återinfiltreras i marken. Provtagning planeras genomföras med
vattenhämtare (bailer) som byts ut mellan varje rör. Vattenhämtaren töms
sakta i botten direkt ner i av laboratoriet anvisad provflaska.
Provhantering
Kembeständiga puderfria handskar används vid provtagningen och byts
mellan varje provpunkt.
Jordproverna tas i diffusionstäta påsar och särskilda PFAS-burkar
tillhandahållna av Eurofins Environment Testing i Lidköping. Vattenprover
uttas i plastflaskor avsedda för ändamålet. Prover förvaras mörkt och svalt i
kylbag under transport mellan provtagning och ankomst till laboratorium.
Vattenprover skickas om möjligt till labb samma dag som de uttagits.
Jordprover sparas kylt 3 månader hos Mitta för att möjliggöra kompletterande
analyser.

5.3

Analysprogram
De föroreningar som misstänks förekomma utgörs av PFAS. I tidigare
analyser utgör perfluoroktansulfonsyra (PFOS) den största delen. Mindre
mängder perfluorhexansulfonsyra (PFHxS).
Analys omfattande 11 PFAS-ämnen genomförs i varierad utsträckning av
både jord och grundvatten i respektive provpunkit. Laboratorieanalyser
genomförs i i flera steg. Inledningsvis skickas de prov där sannolikheten är
som störst att det förekommer PFAS. En andra analysomgång kan då
användas för att avgränsa en eventuell mer utbredd förekomst. Antalet
analyser kan därför komma att variera. Omfattning samråds med beställare
innan utförande. Analysresultat erhålls normalt 5 arbetsdagar efter ankomst
till laboratorium.
I bilaga 2 har analyspaketets ingående ämnen sammanställts.

6

REDOVISNING OCH DOKUMENTATION
Redovisning sker i skriftlig form. Rapporten omfattar beskrivning av
genomförda fältarbeten, resultat, diskussion och slutsater.
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Avvikelser från provtagningsplan dokumenteras i slutredovisning. Större
avvikelser samråds med beställare och tillsynsmyndighet.

6.1

Tillämpade riktvärden
Det saknas generella riktvärden enligt Naturvårdsverkets modell för PFAS.
SGI har tagit fram förslag till riktvärden för jord och grundvatten för
bedömning av risker. Dessa, tillsammans med rekommendation från
Livsmedelsverket, används för att upprätta en riskbedömning med avseende
på människors hälsa och miljön.
Tabell 2. Tillämpade riktvärden och handlingar som tillämpas i fältarbetena.

Riktvärden och handlingar

Referens

PFAS

SGI. Preliminära riktvärden för
högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och
grundvatten. Publikation 21. Statens
geotekniska institut. SGI Linköping 2015
Livsmedelsverkets rekommendationer för
dricksvatten.
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel‐
och‐innehall/oonskade‐
amnen/miljogifter/pfas‐poly‐och‐
perfluorerade‐alkylsubstanser. Sidan senast
granskad 2018‐12‐13.
SGF, 2013. Fälthandbok Miljötekniska
markundersökningar. Rapport 2:2013.

Jord‐ och vattenprovtagning
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7

TIDER
Fältarbetena planeras att genomföras under april 2019, alternativt efter att
provtagningsplan har granskats av tillsynsmyndighet. Rapport levereras
normalt ca 2-4 veckor efter det att analyssvar erhållits.

Mitta AB

Rebecca Friberg

Skövde 2019-03-14

Fredrik Wolff
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Bilaga 2. Analyspaket för högfluorerade ämnen.
Tabell 1. PFAS 11 st enligt SLV i grundvatten.
Ämne

Metod‐
teknik

Mät‐
osäkerhet

Rapporterings‐
gräns

(Perfluorbutansulfonsyra)

LC‐MS/MS

21%

0.3 ng/l

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) LC‐MS/MS

21%

0.2 ng/l

PFHxA (Perfluorhexansyra)

LC‐MS/MS

21%

0.3 ng/l

PFHpA (Perfluorheptansyra)

LC‐MS/MS

21%

0.3 ng/l

PFOA (Perfluoroktansyra)

LC‐MS/MS

21%

0.3 ng/l

PFNA (Perfluornonansyra)

LC‐MS/MS

21%

0.3 ng/l

PFDA (Perfluordekansyra)

LC‐MS/MS

21%

0.3 ng/l

6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) LC‐MS/MS

21%

0.3 ng/l

PFBA (Perfluorbutansyra)

LC‐MS/MS

21%

0.6 ng/l

PFPeA (Perfluorpentansyra)

LC‐MS/MS

21%

0.3 ng/l

PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) LC‐MS/MS

21%

0.2 ng/l

Summa PFAS SLV 11

LC‐MS/MS

Ackreditering

0.3 ng/l

Tabell 2. PFAS 11 st enligt SLV i jord
Metodteknik

Mätosäkerhet (+/-)

Rapporteringsgräns

PFBS (Perfluorbutansulfonsyra)

LC-MS/MS

25%

0.2 µg/kg Ts

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra)

LC-MS/MS

25%

0.2 µg/kg Ts

PFHxA (Perfluorhexansyra)

LC-MS/MS

25%

0.2 µg/kg Ts

PFHpA (Perfluorheptansyra)

LC-MS/MS

25%

0.2 µg/kg Ts

PFOA (Perfluoroktansyra)

LC-MS/MS

25%

0.1 µg/kg Ts

PFNA (Perfluornonansyra)

LC-MS/MS

25%

0.2 µg/kg Ts

PFDA (Perfluordekansyra)

LC-MS/MS

25%

0.2 µg/kg Ts

6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat)

LC-MS/MS

25%

0.2 µg/kg Ts

PFBA (Perfluorbutansyra)

LC-MS/MS

25%

0.2 µg/kg Ts

PFPeA (Perfluorpentansyra)

LC-MS/MS

25%

0.2 µg/kg Ts

PFOS (Perfluoroktansulfonsyra)

LC-MS/MS

25%

0.1 µg/kg Ts

Summa PFAS SLV 11

LC-MS/MS

Namn

1 µg/kg Ts

Ackreditering

Bilaga 3

Analysresultat grundvatten
Kv Hyvlaren, Vårgårda kommun
Tabell 1 – Analysresultat för PFAS i grundvatten inom Kv Hyvlaren i Vårgårda kommun. Redovisning av halter samt jämförelse mot riktvärden.
Provnummer
Provbenämning

Datum

177-2018- 177-2017- 177-201911011898 12081314 01120025

177-201901120026

177-201901120027

177-201901120028

MP105

MP5*

MP5*

MP101

MP106*

Dagvatten
brunn*

181031

171211

190111

190111

190111

190111

Rekommenderade åtgärdsgränser
Livsmedelsverket2
SGI1

Kan nyttjas som Vattnet kan drickas
Skall ej drickas
dricksvatten
men åtgärder bör eller användas för
göras för att sänka
matlagning
halterna till <90

PFAS (ng/l)

PFBA (Perfluorbutansyra)
PFPeA (Perfluorpentansyra)
PFHxA (Perfluorhexansyra)
PFHpA (Perfluorheptansyra)
PFOA (Perfluoroktansyra)
PFNA (Perfluornonansyra)
PFDA (Perfluordekansyra)
PFBS (Perfluorbutansulfonsyra)
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra)
PFOS (Perfluoroktansulfonsyra)
6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat)
Summa PFAS SLV 11

<20
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
35
860
<10
900

e.a
e.a
e.a
e.a
<10
e.a
e.a
e.a
e.a
<10
e.a
e.a

<20
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
44
<10
<10
44

2,4
2,7
2,7
0,62
3,4
<0,30
<0,30
<0,30
5
30
<0,30
47

<20
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<0,30

<20
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
44
<10
44

45
0-90

900

>900

Noter till tabell:
1

SGI. (2015). Preliminära riktvärden för högflourerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten. SGI Publikation 21. Statens Geotekniska Institut, Linköping 2015.

2

Livsmedelsverket. PFAS - Poly- och perfluorerade alkylsubstanser https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/miljogifter/pfas-polyoch-perfluorerade-alkylsubstanser
< Innebär halter under laboratoriets rapporteringsgräns.
* Kemisk kommentar. Rapporteringsgräns förhöjd på grund av svår matris
Riktvärde överskrids

Bilaga 3

Analysresultat jord
Kv Hyvlaren, Vårgårda kommun
Tabell 2 – Analysresultat för PFAS på jordprover tagna 181024 på fastigheten Kv Hyvlaren i Vårgårda
kommun. Redovisning av halter samt jämförelse mot riktvärden.
Provnummer
Provbenämning
Djup [m]

177-2018- 177-2018- 177-201911050005 11050006 01140285

MP105
0,05-1,0

MP105
1,0-2,0

MP105-8
3,0-3,5

Preliminära riktvärden
KM1
µg/kg TS

MKM1
µg/kg TS

3

20

PFAS (µg/kg TS)
Torrsubstans
PFBA (Perfluorbutansyra)
PFPeA (Perfluorpentansyra)
PFHxA (Perfluorhexansyra)
PFHpA (Perfluorheptansyra)
PFOA (Perfluoroktansyra)
PFNA (Perfluornonansyra)
PFDA (Perfluordekansyra)
PFUdA (Perfluorundekansyra)
PFDoA (Perfluordodekansyra)
PFTeDA (Perfluortetradekansyra)
PFHxDA(Perfluorhexadekansyra)
HPFHpA (7H-Perfluorheptansyra)
P37DMOA (Perfluor-3,7-dimetyloktansyra)
PFBS (Perfluorbutansulfonsyra)
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyra)
PFDS(Perfluordekansulfonsyra)
4:2 FTS (Fluortelomer sulfonat)
6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat)
8:2 FTS (Fluortelomer sulfonat)
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid)
PFBS (Perfluorbutansulfonsyra)
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra)
PFOS (Perfluoroktansulfonsyra)
6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat)
Summa PFAS
Summa PFAS SLV 11

90,3
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
e.a
e.a
e.a
e.a
e.a
e.a
e.a
e.a
e.a
e.a
e.a
e.a
e.a
<0,20
0,4
33
<0,20
e.a
34

88,6
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
0,21
<0,20
<0,20
e.a
e.a
e.a
e.a
e.a
e.a
e.a
e.a
e.a
e.a
e.a
e.a
e.a
<0,20
1,2
440
0,84
e.a
440

84,2
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<1,0
<0,20
<1,0
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
0,48

<0,20
3,3
1,4

Noter till tabell:
SGI. (2015). Preliminära riktvärden för högflourerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten. SGI
Publikation 21. Statens Geotekniska Institut, Linköping 2015.
< Innebär halter under laboratoriets rapporteringsgräns.
Riktvärde för KM överskrids
Riktvärde för MKM överskrids

