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Sammanfattning 
Natten den 14 april 2022 skedde ett större dieselläckage efter en bränslestöld på fastigheten 
Varberg Signalen 14:1, Cylindervägen 12. Läckaget härrörde från en ovanjordscistern tillhörande 
Circle K.  

IVL Svenska Miljöinstitutet fick i uppdrag att undersöka drabbade vattenrecipienter, Himleån, 
Getteröns naturreservat och Farehammarsviken, med avseende på oljeföroreningsgrad och 
biologiskt viktiga komponenter. Uppdraget omfattade också att ge förslag på eventuella åtgärder 
och hur oljeutsläppet bör följas upp.  

Den 9–10 maj 2022 togs prover av sediment och biota på en rad platser längs Himleån, i Getteröns 
naturreservat och vid utloppet till Farehammarsviken. Dagvattenröret från området där olyckan 
skedde har sitt utlopp i ett mänskligt skapat biflöde till Himleån. I Himleån genomfördes 
provtagningen från utloppet ner till den punkt där ån rinner under väg 41 från strandkanten. På 
övriga platser längs ån provtogs sediment i åfåran med hjälp av Van Veen-huggare där detta var 
möjligt. Vid järnvägsbron (gränsen till naturreservatet) och vid Himleåns utlopp gjordes 
sedimentsprovtagningen från båt med Van Veen-huggare. Vid varje provtagningspunkt togs bilder 
och anteckningar för att dokumentera förhållandena på platsen. Vid fyra speciellt utvalda platser, 
varav en referenslokal uppströms olycksplatsen, genomfördes elfiske. 

Kemiska analyser av sedimentproverna visade på höga halter av alifater och PAH:er vid ett antal 
platser längs Himleån (provplats 2, 3 och 9) och i stora dammen inom Getteröns naturreservat 
(provplats 11, 14 och 16). I stora dammen var halterna höga främst i sediment från kanalen in mot 
den lilla dammen samt längs med stranden vid vägen.  

Utifrån de höga PAH-halter som påträffats i sedimenten vid dagvattenröret (provplats 2), men 
även med hänsyn till de förhöjda halter som påträffats vid andra provtagningsplatser i området, 
föreslogs uppföljande provtagning och analyser i dessa områden efter fågelsäsongen för att 
minimera störningarna. Resultaten från den uppföljande provtagningen skulle bidra till ett 
uppdaterat underlag för rekommendation om och var sanering bör utföras för att undvika 
eventuella biologiska effekter och vidare spridning av förorenat sediment.  

IVL rekommenderade också att absorptionslänsarna vid dagvattenutloppet skulle ligga kvar, 
åtminstone till resultaten från den uppföljande provtagningen analyserats för att kunna fånga upp 
lättare PAH:er.  

Analyser av fiskmuskel visade förhöjda halter PAH endast vid provplats 7 (Kockargården). 
Halterna överskred dock inte gränsvärdena för halter i fiskmuskel (HVMFS2019:25), men bör följas 
upp med ett senare elfiske för att utesluta följdeffekter av spill och åtgärder.  

Vid analyser av alger påvisades halter över referensprovet för PAH:er i samtliga prover. På tre 
platser (provplats 8, 10 och 16) överskreds gränsvärdet för kräftdjur och blötdjur (HVMFS 2019:25). 
Det saknas gränsvärden för vattenväxter.  

En uppföljande provtagning av gifter i sediment vid samma provplatser genomfördes av IVL 8 
december 2022. Analyserna visade då för normaliserade värden inga kvarvarande detekterbara 
halter alifater eller PAH:er uppströms länsar vid dagvattenutloppet (provplats 2). Däremot hade 
halterna PAH nedströms länsar (provplats 3) ökat och översteg för floranten gränsvärde (HVMFS 
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2019:25). Även vid fågelskyddsområdet norr om dämmet (provplats 11) hade halterna PAH ökat 
och översteg för bens(g,h,i)perylen gränsvärde (HAV2018:31).  

IVL bedömer utifrån dessa resultat att provplats 3 efter länsar vid dagvattenutloppet bör saneras, 
gärna snarast innan våren tar fart. Här bör man ta kontakt med länsstyrelsen för att samråda kring 
lämpliga saneringsmetoder samt utarbeta en plan för efterkontroll. Analysresultat vid uppföljning 
av övriga provplatser föranleder inga åtgärder. 

Bakgrund 
Under natten den 14 april 2022 skedde ett större dieselläckage efter bränslestöld på fastigheten 
Varberg Signalen 14:1, Cylindervägen 12. Läckaget härrörde från en ovanjordscistern tillhörande 
Circle K. Då utsläppet skedde nattetid uppmärksammades utsläppet först under morgonen varvid 
akuta åtgärder för att stoppa vidare spridning och saneringsarbeten påbörjades. De akuta 
insatserna genomfördes av räddningstjänst och saneringsarbeten av Entropi sanering AB. 
Utsläppet nådde efter oljeavskiljare och dagvattenrör vattendraget Himleån som rinner vidare ut 
till Farehammarsviken och Getteröns naturreservat och Natura 2000-område, se Figur 1-3. Totalt 
saknades 37.3 m3 diesel (700 liter fanns kvar i cisternen).  

Både Himleån och Getteröns naturreservatet hyser ett stort antal arter varav flera är rödlistade 
varför en bedömning av påverkan på både land och vattenlevande organismer är viktig, då ett 
utsläpp kan få långvariga konsekvenser för den akvatiska miljön. 

 

Figur 1. Översiktskarta över det område som påverkats av dieselutsläppet (karta från Eniro.se) 
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Figur 2. VA-karta Circle K till utsläppspunkten i Himleån (N 6335025, E 335674 SweRef 99 TM, 57°7'44.7"N 
12°17'6.4"E WGS84) 

 

Figur 3. Flygbild över utsläppspunkten i Himleån (N 6335025, E 335674 SweRef 99 TM, 57°7'44.7"N 
12°17'6.4"E WGS84) 
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Syfte 
Undersökningen hade följande övergripande syften: 
 att identifiera drabbade områden. 
 att undersöka utsläppets påverkan avseende oljeföroreningsgraden och biologiskt viktiga 

komponenter i vattenrecipienterna.  
 att ge förslag på eventuella åtgärder och uppföljning av utsläppet. 

Projektet avgränsades till vatten- och strandmiljöer i Himleån samt till Getteröns naturreservat och 
Farehamarsviken nedströms dagvattenrörets utsläppspunkt. Som referenspunkt användes lokaler 
uppströms utsläppspunkten samt områden i våtmarksområdet/grunda havsområdet som 
bedömdes oexponerade för oljeutsläppet. Provtagningen begränsades av terrängens beskaffenhet 
som i vissa delar bestod av mycket sank mark långt från närmaste väg. Eftersom vattennivåerna 
var så låga (centimeter till decimeter) i naturreservatsdammarna fanns det heller inte möjlighet att 
nå dessa områden med båt eller provtagningsflotte. 

Huvudstudie 

Provtagning 
Provtagning av sediment och biota, främst vattenväxter (ej fisk) genomfördes av IVL 9 maj 2022 
vid klart väder, lågt flöde, svag nordostlig vind nordost samt 10 maj 2022 då det var mulet under 
förmiddagen, låga flöden och under eftermiddagen regn. Elfiske genomfördes av 
Fiskevårdscentrum/Varbergs flugfiskeklubb på fyra platser i Himleån 9 maj 2022 med syfte att 
samla in fisk för undersökning av miljögiftsförekomst kopplade till dieselspillet. 

Fältpersonal: Jane Ihrfors (IVL) och Tage Vowles (IVL). Elfisket genomfördes av Lars-Göran 
Pärklint (Fiskevårdscentrum/Varbergs flugfiskeklubb). 

Fältobservationer 
Dagvattenröret där dieselspillet rann ut hade sitt utlopp i ett mänskligt skapat biflöde till Himleån. 
På denna plats hade tre länsar lagts ut varför IVL tog sedimentprover både uppströms och 
nedströms om länsarna samt ett vattenprov vid dagvattenröret. Provtagningar i Himleån ner till 
motorvägsbron genomfördes från strandkanten. Provtagningen gjordes i åfåran med hjälp av Van 
Veen huggare på de platser där detta var möjligt (se Bilaga C). Vid järnvägsbron och vid utloppet 
gjordes provtagningen från båt med Van Veen huggare. Vid varje provtagningspunkt togs bilder 
och anteckningar för att dokumentera förhållanden på platsen. Vid speciellt utvalda platser 
genomfördes elfiske. 

Provtagningen i Getteröns naturreservat utgick från dämmet mellan stora och lilla dammen (se 
karta Bilaga A). Provpunkternas placering i detta område begränsades av förekomst av häckande 
fåglar som inte skulle störas i för hög grad samt av att markstabiliteten innebar ett för stort 
riskmoment. I naturreservatet gjordes provtagningen med metallsked, då stora delar av stora 
dammen samt Farehammarsviken vid tillfället var torrlagd. För att få en bild av förorenings-
situationen i både stora och lilla dammen som skiljs genom ett dämme provtogs båda dammarna. 
Vid dämmet låg ett antal länsar utplacerade varför sediment provtogs på båda sidor av länsarna. 
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Sedimentproverna togs antingen med metallsked (invid strandkanter och i torrlagda områden), 
eller med sedimenthuggare. På alla provpunkter togs flera hugg eller flera mindre områden som 
sedan poolats för platsen. Se antal hugg och prov för varje plats i separat protokoll (Bilaga C). I de 
fall där både strandkanten och åfåran har provtagits har prover från dessa två typmiljöer hållits 
separata. Mellan varje prov rengjordes provhink och utrustning med aceton. För specificering av 
elfiskemetod hänvisas till Varbergs flugfiskeklubb. Elfiske genomfördes vid Kvarngården 
(uppströms referenslokal) motsvarande provpunkt 1, Lerungen motsvarande provpunkt 5, 
Göingegården motsvarande provpunkt 6 och järnvägsbron motsvarande provpunkt 9. 

Provpunkt 1 - Kvarngården vid skolan 10 maj 2022  
Referensprovtagning, uppström utsläppspunkten Figur 4. Området ligger uppströms en 
restaurerad strömsträcka, stening botten med större stenar, sedimentet var sandigt med en del silt. 
Prover har tagits på biota och sediment från strand och åfåra. Elfiske har genomförts på platsen. 

 

Figur 4. Provtagningsplats för referensprov vid Kvarngården, i närheten fanns hästhagar och en ridskola. 
På platsen har det tidigare funnits en damm och ett biflöde som idag är torrlagt. 

Provpunkt 2 och 3 - Dagvattenrörutlopp 9 maj 2022  
Tre absorptionslänsar låg nedströms dagvattenrörets utlopp Figur 5. Direkt utanför dagvattenröret 
låg ett stenparti som sedan övergick i ett biflöde. Vid provtagningstillfället var det lågt 
vattenstånd. Oljefilm förekom i vattnet, vid omrörning i sediment så frigjordes ytterligare oljefilm. 
Sedimentprov togs uppströms (provpunkt 2) och nedströms (provpunkt 3) länsarna. Uppströms 
bestod sedimentet främst av postglaciallera. Nedströms länsarna förekom endast glaciallera. Även 
den provtogs, samt ett vattenprov vid dagvattenröret. Platsen saknar katastrofdamm, ingen 
stoppmöjlighet. 
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Figur 5. Absorptionslänsars placering efter dagvattenrörets utlopp i det grävda biflödet. Tydlig oljefilm i 
fotspår i sedimentet. 

Provpunkt 4 - Nedströms biflöde 10 maj 2022  
Platsen ligger ca 20 meter nedströms där dagvatten-biflödet rinner ut i Himleån. Sediment- och 
biotaprover (växter, näckmossa) togs. Sedimentet var sandigt med en del större stenar. Oljefilm 
frigjordes vid provtagning Figur 6. 

 

Figur 6. Provtagning i Himleån direkt nedströms biflödet. Oljefilm sågs vid provtagning. 

Provpunkt 5 - Lerugnen 10 maj 2022  
Elfiskelokal Figur 7. Den södra strandkanten och mittfåran främst sand, den norra stranden hade 
mer lera till silt. Sedimentprover togs från både åfåra och strandkant. Oljefilm frigjordes vid 
provtagning. Även växtlighet i vattnet provtogs.  
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Figur 7. Provtagning vid provfiskelokalen Lerugnen. 

Provpunkt 6 - Göingegården 10 maj 2022  
Elfiskelokal Figur 8. Stark dieseldoft. Strömsträcka med stora stenar. När man rörde vid 
växtligheten frigjordes oljefilm, även tydlig oljefilm på sedimentet som togs i strandkanten. Mindre 
oljefilm men förekom vid provtagning i åfåran. Växtlighet i vattnet och sediment vid strandkant 
och i åfåra provtogs. 

 

Figur 8, Provtagningsplats Göingegården, platsen hade en stark lukt av petroleumprodukter, vilket också 
rapporterats av personer boende i området. Provtagningsplatsen var en typisk strömsträcka med större 
stenar varvat med mindre stenar och finare sediment. Oljefilm fanns på platsen vid provtagning. 

Provpunkt 7 - Kockatorpet 10 maj 2022  
Lokalen låg något uppströms järnvägsbron och hade stort vattendjup, Figur 6. Åfåra och strand 
bestod av mjukbotten.  Sedimentprov togs från strandbank. Biotaprover togs från botten och 
bestod av alger. Oljefilm frigjordes vid provtagning. Det hade börjat regna. 
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Figur 6. Provtagningsplats Kockatorpet uppström järnvägsbron (Borås - Varberg). 

Provpunkt 8 - Motorvägsbron 10 maj 2022  
Prov togs uppströms bron Figur 7 eftersom det regnade kraftigt och kontaminering av proverna av 
dagvatten från motorvägen ville undvikas. Området provtogs då det under de senaste veckorna 
observerats ansamlingar av oljefilm. Strandsediment togs samt växtlighet i vattnet, botten var 
mjuklera, oklart djup. 

 

Figur 7. Provtagningsplats uppströms motorvägsbron (väg 41). 

Provpunkt 9 - Järnvägsbron 9 maj 2022  
Skärmlänsar och absorptionslänsar Figur 8. På området togs sedimentprover från strandbanken, då 
fåran var för hård och djup för provtagning med sedimenthuggare, även biotaprover bestående av 
växtlighet togs i strandkanten. Alla prover togs nedströms länsarna. 
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Figur 8. Vid järnvägsbron (Varberg - Göteborg) fanns 2 typer av länsar på 2 platser. Provet togs nedströms 
länsarna. 

Provpunkt 10 - Utlopp 9 maj 2022  
Ingen oljefilm kunde observeras på vägen ner från järnvägsbron Figur 9. Sedimentprov togs från 
båda stränderna. Oljefilm observerades vid provtagningen. Det syntes ingen oljefilm på 
vattenytan, biotaprov togs på växtdelar på botten. 

 

Figur 9. Provtagning vid Himleåns mynning ut i den stora dammen. 

Stora dammen 9 maj 2022  
I stora dammen togs fyra sedimentprover. Dessa togs i den södra delen då den norra delen av 
dammen inte var tillgänglig på grund av låg bärighet i marken och avsaknad av tillfartsvägar. 
Eftersom vattenståndet var mycket lågt togs ett prov mitt i den södra delen av dammen, Figur 10. 
Ingen biota som kunde provtas påträffades i området. Den södra stranden av den stora dammen 
provtogs för sediment. Längs denna strand förekom en del oljefilm på orörda platser, samt oljefilm 
som frisläpptes från sedimentet vid provtagning. Sedimentprover togs också längs kanalen som 
gick mellan den lilla och stora dammen, Figur 12, och här frisläpptes oljefilm vid provtagning. 
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Provpunkt 13 - Mitten av dammen 

 

Figur 10. Den låga vattennivån tillät provtagning av sediment. 

Provpunkt 14 - Mitt vägen 

 

Figur 11. Vid vägen var marken fastare och grästuvor finns. På vissa platser längs vägen fanns ansamlingar 
av vatten med oljefilm. 
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Provpunkt 11 - Nordväst om dämmet 

 

Figur 12. Provtagningspunkten på den västra sidan av dämmet. 

Provpunkt 12 - Nordöst om dämmet 

 

Figur 13. Provtagningspunkten öster om dämmet. 
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Mellan lilla och stora dammen ligger ett antal länsar (Figur 14). 

 

Figur 14. på den norra sidan av dämmet fanns flera absorptionslänsar och en avskärmande läns placerade 
för att hindra spridning till den lilla dammen. 

Lilla dammen 9 maj 2022  
I den lilla dammen befann sig flera häckande fåglar och för att inte störa dessa togs prover endast i 
den nordvästra delen av dammen, Figur 15 och Figur 16. Proverna togs dels längs den västra 
sidan, där även biotaprov på växtdelar kunde samlas in. Sedan togs två sedimentprover, en vid 
dämmet och ett ca 20 meter öster ut. Ingen tydlig oljefilm bildades här vid provtagning. Det 
område som provtogs var där oljefilm observerats på flygfoto. 

Provpunkt 15 – Sydöst dämmet 

 

Figur 15. Lilla dammen öster om dämmet. 
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Provpunkt 16 – Sydväst dämmet 

 

Figur 16. Provtagning väster om dämmet. 

Farehammarsviken 
Ett sedimentprov hämtades i anslutning till vassen vid det södra utloppet från stora dammen. Det 
andra togs vid det norra utloppet och den djupare kanalen, (Figur 18). Vid platserna förekom ingen 
biota att provta, ingen oljefilm frigjordes vid provtagning. 

Provplats 17-vid utflöde från stora dammen 

 

Figur 17. Provtagningspunkt där dammen går ut till Farehammarsviken. 
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Provpunkt 18 – Ute i viken 

 

Figur 18. Farehammarsvikens provtagningsplats ute i viken. 

Resultat 
Samtliga prover har jämförts med ekotoxikologiska gränsvärden angivna i Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, 
HVMFS 2019:25 (Havs-och vattenmyndigheten 2019) och Havs-och vattenmyndighetens rapport 
”Metaller och miljögifter - Effektbaserade bedömningsgrunder och indikativa värden för sediment, HAV 
2018:31” (Havs- och vattenmyndigheten 2018). Sedimentproverna har även klassats enligt SGU:s 
rapport ”Klassning av halter av organiska föroreningar i sediment, SGU 2017:12” (Josefsson 2017). För 
tabellresultat, se Bilaga 3-7. 

Orange markering i bilagorna indikerar ett värde 1-5 gånger referensvärdet, rödmarkering 
indikerar >6 gånger referensvärdet, i de fall referensvärdet inte överskrider LOD används halva 
LOD värdet som referensvärde.  

Fisk 
Analyser av miljögifter i fisk genomfördes på fiskfiléer poolade till ett prov från respektive lokal 
(Bilaga 8). Detta gjordes för att få en tillräckligt stor provmängd för att säkerställa tillförlitliga 
analysresultat. Analyserna genomfördes av ALS Scandinavia AB enligt följande metoder. 

 

Förhöjda halter uppmättes endast vid provplats 7 (Kockargården) och då för acenaften (0.017 
mg/kg) (Bilaga 3). Eftersom acenaften var den PAH som gav utslag bidrog den ensam till de 
förhöjda halterna av Summa PAH 16 (0.017 mg/kg) och summa övriga PAHer (0.017 mg/kg). 
Halterna överskred inte gränsvärdena för halter i fiskmuskel (HVMFS2019:25) men bör följas upp 
med ett senare elfiske för att utesluta följdeffekter av spill och åtgärder. För bilaga 3 markerar rött 
att värdet är över LOD. 
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Biota - alger 
Analyser av miljögifter i biota genomfördes på insamlade vattenväxter poolade till ett prov från 
respektive lokal. Detta gjordes för att få en tillräckligt stor provmängd för att säkerställa 
tillförlitliga analysresultat. Analyserna genomfördes av ALS Scandinavia AB enligt följande 
metoder. 

 

Samtliga provtagna platser (Bilaga 2) påvisade halter över referensprovet för två eller flera PAHer, 
(Bilaga 4). Högst halter av PAH16 (Summa av 16 prioriterade PAHer) uppmättes vid provplats 8 
(0.114 mg/kg våtvikt), provplats 10 (0.14 mg/kg våtvikt) och vid lilla dammen, provplats 16 (0.11 
mg/kg våtvikt). De högsta halterna av bensen påträffades vid provplats 3 (1.1 mg/kg våtvikt) och 
provplats 9 (0.37 mg/kg våtvikt), båda dessa platser påvisade även höga halter av toulen, provplats 
3 (9.7 mg/kg våtvikt) respektive, provplats 9 (31 mg/kg våtvikt). Vid båda dessa platser låg länsar. 
På tre platser (provplats 8, 10 och 16) överskreds gränsvärdet för kräftdjur och blötdjur (HVMFS 
2019:25) för bens(a)pyren (0.005 mg/kg våtvikt) proverna hade värdena 0.0053 mg/kg (8), 0.0071 
mg/kg (10) och 0.0068 mg/kg (16). Eftersom det inte finns några gränsvärden satta för vattenväxter 
så jämför vi här med de halter som är satta för biota generellt även om det i detta fall främst gäller 
ryggradslösa djur. 

Sediment 
Analyser av miljögifter i sediment genomfördes på poolade prov från respektive lokal, se Bilaga 2. 
Detta gjordes för att få en tillräckligt stor provmängd för att säkerställa tillförlitliga analysresultat. 
Analyserna genomfördes av ALS Scandinavia AB enligt följande metoder. 

 

Himleån 
Samtliga prover påvisade halter över SGU klass 2 (0.17 mg/kg TS) för summa PAH 11, (Bilaga 7). 
Koncentrationen av PAH11 i sedimentet vid provplats 2 (1.148 mg/kg TS) låg i den övre delen av 
klass 3 (0.44-1.2 mg/kg TS) dvs ”medelhög halt” på gränsen till klass 4 ”hög halt”. På provplats 2 
påvisades höga halter av ämnena naftalen (0.062 mg/kg TS), acenaften (0.092 mg/kg TS), fluoren 
(0.066 mg/kg TS) och fenantren (0.31 mg/kg TS). Dessa prover överskred den högsta nivån i SGU:s 
klassificeringssystem (SGU klass 5: acenaften (0.033 mg/kg TS), fluoren (0.035 mg/kg TS) och 
fenantren (0.15 mg/kg TS). SGU klass 5 överskreds för provet som togs direkt efter länsarna men 
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då endast för acenaften (0.051 mg/kg TS). SGU klass 2 överskreds även för bens(b)fluoranten (0.032 
mg/kg TS) på provplats 9 (0.06 mg/kg TS) vid järnvägsbron, (Fig. 19). 

Efter korrigering av den totala organiska kolhalten (TOC) i sedimenten till 5% i enlighet med 
HVMFS 2019:25 överskreds de effektbaserade gränsvärdena vid provplats 2 nästan tre gånger med 
avseende på naftalen (halt: 0.369 mg/kg TS, gränsvärde: 0.138 mg/kg TS) och nästan fem gånger för 
bens(b)fluoranten (halt: 0.339 mg/kg TS, gränsvärde: 0.071 mg/kg TS) medan den förhöjda 
fluorantenhalten låg straxt under gränsvärdet (halt: 1.49 mg/kg TS, gränsvärde: 2 mg/kg TS) 
(Bilaga 12). Kraftigt förhöjda halter av benz(g,h,i)perylen, 8.6 gånger gränsvärdet, uppmättes också 
på platsen (halt: 0.363 mg/kg TS, gränsvärde: 0.042 mg/kg TS) men enligt Havs- och 
vattemyndighetens rekommendationer ska detta gränsvärde, på grund av brister i 
kunskapsunderlaget, inte användas i bedömningen av åtgärdsförslag. Förhöjda halter av 
bens(b)fluoranten, straxt under gränsvärdet, uppmättes vid provplats 9-järnvägsbron (halt: 0.05 
mg/kg TS, gränsvärde: 0.071 mg/kg TS) .  

 

Figur 19. Miljögiftshalter (mg kg-1 TS) i sediment för de 18 provplatserna, Serie 1-18 motsvarar Provplats 1-
18. 

 

I sediment från Himleån påträffades de högsta halterna av alifater direkt efter länsarna vid 
dagvattenröret, vid Göingeården och motorvägsbron, (Bilaga 5). På dessa platser överskred 
koncentrationerna referensprovet 6 gånger för minst en fraktion av alifater (fraktionerna; >C5-C16  
(<30 mg/kg TS),  >C16-C35 (37 mg/kg TS), och >C12-C16 (<20 mg/kg)). De halter som påträffades 
var; dagvattenröret (efter länsar): 171 mg/kg TS (>C5-C16) och 261 mg/kg TS (>C16-C35), 
Göingeården; 144 mg/kg (>C5-C16) och 120 mg/kg (>C12-C16) och motorvägsbron 88 mg/kg TS 
(>C12-C16). I hela Himleån nedströms dagvattenröret påvisades förhöjda halter av alifater som 
uppgick till koncentrationer som var 1-5 gånger högre än vid referensstationen: >C10-C12 (<20 
mg/kg TS); >C12-C16 (<20 mg/kg TS); >C5-C16 (<30 mg/kg TS); >C16-C35 (37 mg/kg TS) för flera 
fraktioner av alifater enligt följande: 
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• Dagvatten före länsar: >C12-C16 (37 mg/kg TS); >C5-C16 (37 mg/kg TS); >C16-C35 (156 
mg/kg TS) 

• Lerungnen: >C16-C35 (38 mg/kg TS) 
• Göingegården: >C10-C12 (24 mg/kg TS); >C16-C35 (113 mg/kg TS);  
• Kockatorpet: >C12-C16 (59 mg/kg TS); >C5-C16 (59 mg/kg TS); >C16-C35 (149 mg/kg TS);  
• Motorvägsbron: >C5-C16 (86 mg/kg TS); >C16-C35 (186mg/kg TS);  
• Järnvägsbron: >C16-C35 (78mg/kg TS);  
• Utloppet: >C12-C16(42 mg/kg TS); >C5-C16 (42 mg/kg TS); >C16-C35 (66 mg/kg TS) 

Getteröns Naturreservat - dammarna 
Inom dammarna överskreds SGU klass 3 för pyren (0.03 mg/kg TS) och flouranten (0.045 mg/kg 
TS), samt i den stora dammen på provplats 11 (0,059 mg/kg TS), 12 (0.058 mg/kg TS) och 14 (0.052 
mg/kg TS) (Bilaga 7). Klass 2 överskreds för bens(b)fluoranten (0.032 mg/kg TS) på provplats 11 
(0.053 mg/kg TS) och 14 (0.06 mg/kg TS). I den lilla dammen vid provplats 16 påträffades höga 
halter av indeno(123cd)pyren (0.051 mg/kg TS), flouranten (0.054 mg/kg TS), och bens(b)fluoranten 
(0.085 mg/kg). Dessa sediment hamnade i klass 2 för indeno(123cd)pyren (0.024 mg/kg TS) 
respektive klass 3 för fluoranten (0.045 mg/kg TS) och bens(b)fluoranten (0.069 mg/kg TS) enligt 
SGU:s klassificering.  

På provplats 11 och 14- stora dammen samt 16-lilla dammen låg bens(b)fluoranten halterna precis 
under det effektbaserade gränsvärdet (halt 11: 0.065 mg/kg TS, 14: 0.07 mg/kg TS, halt 16: 0.06 
mg/kg TS, gränsvärde: 0.071 mg/kg TS) (HVMFS 2019:25) (Bilaga 6). 

Lilla dammen påvisade inga förhöjda halter av alifater eller aromater jämfört med referensprovet 
(Bilaga 5). I den stora dammen vis provplats 11 påträffades däremot höga halter av alifater, 
fraktionen >C12-C16 (61 mg/kg TS). Vid den nordvästra provpunkten påträffades värden 6 gånger 
högre än referensprovet (< 20 mg/kg TS), i övriga punkter inom stora dammen överskreds 
referensprovet för fraktionen >C12-C16 1–3 gånger, provpunkterna redovisade följande värden nr 
12 (23 mg/kg TS), och nr 13 och 14 (<20). Höga halter av C2-metylnaftalen påträffades i den stora 
dammen (provpunkt 11 (0,17 mg/kg TS), 12 (0,19 mg/kg TS), 13 (0.16 mg/kg TS) och 14 (0.2 mg/kg 
TS)). Halten var ca 6-8 gånger högre än referensprovet (<0.055 mg/kg TS).  

Farehammarsviken 
Farehammarsvikens utlopp (provplats 16 (104 mg/kg TS)) hade klarat sig bra och uppvisade endast 
förhöjda halter (3 gånger referensvärdet (37 mg/kg TS)) för alifater >C16-C35. Utloppet till 
Farehammarsviken (provplats 17) överskred dock nivåerna för känslig markanvändning 
(Naturvårdsverkets, Riktvärden för förorenad mark) för alifater. Inga förhöjda halter av PAHer 
kunde uppmätas. 

Miljögiftshalter och klassningar, förhållanden till referensvärden och gränsvärden i samtliga 
matriser finns redovisade i bilaga 5-7. 
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Uppföljande studie 
För att undersöka de långsiktiga effekterna av oljeutsläppet och erhålla uppdaterat underlag för 
eventuella åtgärder genomfördes en uppföljande provtagning i sediment under vintern 2022. Även 
biotaprovtagning var planerad men tillräckliga mängder biota för analys hittades bara vid en 
provpunkt. 

Provtagning 
Uppföljande provtagning av sediment utfördes av IVL 8 december 2022 vid klart, nästan vindstilla, 
väder och lågt flöde i ån. Temperaturen var omkring - 8˚C vid provtagningens start och steg till 
närmare 0˚C vid provtagningens slut. Ett tunt snötäcke låg på marken. 

Fältpersonal: Tage Vowles (IVL). 

Fältobservationer 
Provpunkt 1 - Kvarngården vid skolan 
Referensprovtagning, uppström utsläppspunkten Figur 4. Två sedimentprover togs från strand och 
åfåra. Inga spår av olja.  

 

Figur 19. Provtagningsplats för referensprov vid Kvarngården, i närheten fanns hästhagar och en ridskola. 
På platsen har det tidigare funnits en damm och ett biflöde som idag är torrlagt. 

 

  



 Rapport C 750  Oljerelaterade miljögiftshalter i sediment och biota efter dieselspill i Himleån   
 

22 

Provpunkt 2 och 3 – Dagvattenrörutlopp 
Vid provtagningen frigjordes olja på grund av omrörningen i sedimenten som syntes som en film 
på vattnet. Två sedimentprover togs med sked i provpunkt 2 och två togs i provpunkt 3.  

 

Figur 20. Absorptionslänsens placering efter dagvattenrörets utlopp i det grävda biflödet (t.v.) och oljefilm 
i vattnet (t.h.).  

Provpunkt 6 – Göingegården 
Vid denna station togs två sedimentprover på östra sidan och två stycken mitt i ån. Inga spår av 
olja.  

 

Figur 8, Provtagningsplats Göingegården. Provtagningsplatsen var en typisk strömsträcka med större 
stenar varvat med mindre stenar och finare sediment. Inga spår av olja.  

 

Provpunkt 11, 12 – Fågelskyddsområdet, norr om dämmet 
Vid denna lokal togs två sedimentprover på den västra sidan och två på östra. Inga spår av olja. 
Vattnet var delvis fruset vid provtagningstillfället.  
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Figur 21. Provtagningspunkter på den nordvästra sidan av dämmet. Vattnet var delvis fruset vid 
provtagningstillfället som synes i bilden till höger. 

 

Resultat 
Samtliga prover har jämförts med ekotoxikologiska gränsvärden angivna i Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, 
HVMFS 2019:25 (Havs-och vattenmyndigheten 2019) och Havs-och vattenmyndighetens rapport 
”Metaller och miljögifter - Effektbaserade bedömningsgrunder och indikativa värden för sediment, HAV 
2018:31” (Havs- och vattenmyndigheten 2018). Sedimentproverna har även klassats enligt SGU:s 
rapport ”Klassning av halter av organiska föroreningar i sediment, SGU 2017:12” (Josefsson 2017). För 
tabellresultat, se Bilaga 11-14. 

Orange markering i bilagorna indikerar ett värde 1-5 gånger referensvärdet, rödmarkering 
indikerar >6 gånger referensvärdet, i de fall referensvärdet inte överskrider LOD används halva 
LOD värdet som referensvärde.  

Provplats 1. Referens  

Ingen förändring mot tidigare mätning. Bra referenslokal. Här finns inga mätbara halter av 
föroreningar. 

Provplats 2. Dagvattenrör uppströms länsor 

Detta område var vid undersökningen i maj kraftigt kontaminerat där halterna av naftalen, 
bens(b)fluoranten och bens(g,h,i)perylen alla översteg gränsvärdena kraftigt.  Lokalen var kraftigt 
kontaminerad med en rad PAH:er som det inte finns gränsvärden för men är karaktäristiska för ett 
petroleumspill. Vid återbesöket återfinner man dock inga av dessa ämnen utan alla värden är 
under detektionsgränsen. Naftalen och alkylerade naftalener har sannolikt vädrats ut och 
avdunstat till luft alternativt transporterats vidare ut i systemet med vattnet.  

Provplats 3. Dagvattenrör nedströms länsor 

I detta område har halterna av PAHer ökat kraftigt speciellt vad gäller fenantren, alkylfenantren, 
fluoranten och pyren. Dessa ämnen är i huvudsak partikelbundna och har sannolikt transporterats 
till platsen med sediment. Halterna av fluoranten (4 545 µg kg-1 TOC) är över två gånger högre än 
gränsvärdet (2000 µg kg-1 TOC). Det är framför allt cancerframkallande ämnen som nu ligger i 
sedimentet och därför bör sedimentet avlägsnas försiktigt enligt av länsstyrelsen rekommenderade 
metoder. 
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Provplats 6. Göingegården 

På denna plats fanns och finns ingen mätbar förorening.  

Provplats 11. Getteröns naturreservat - nordväst om dämmet 

Halterna av fluoranten, pyren och bens(b)fluoranten har sjunkit under mätbara nivåer. Däremot 
har halterna C2-alkylnaftalen fördubblats och halten bens(g,h,i)perylen ökat kraftigt (414 µg kg-1 
TOC) vilket nästan är 10 gånger högre än gränsvärdet (42 µg kg-1 TOC). Enligt HAV 2018:31 
föranleder de kraftigt förhöjda halterna ingen åtgärd eftersom det angivna gränsvärdet är mycket 
osäker.  

Provplats 12. Getteröns naturreservat - nordost om dämmet 

På denna plats har halterna av C1-alkylnaftalen, flouranten och pyren sjunkit kraftig sedan första 
mätningen och här finns idag ingen mätbar förorening.  

Slutsats  
Höga PAH-halter påträffades främst i sediment vid dagvattenrörets utlopp (provplats 2) under 
huvudstudien våren 2022. Rekommenderad åtgärd var att låta länsarna ligga kvar så länge som 
möjligt över hela sommaren och hösten. Detta för att kunna fånga upp så mycket lätta PAH:er som 
möjligt. IVL rekommenderade också en uppföljande sedimentundersökning som genomfördes 
december 2022. 

Analyserna visade då för normaliserade värden inga kvarvarande detekterbara halter alifater eller 
PAH:er uppströms länsar vid dagvattenutloppet (provplats 2). Däremot hade halterna PAH 
nedströms länsar (provplats 3) ökat och översteg för floranten gränsvärde (HVMFS 2019:25). Även 
vid fågelskyddsområdet norr om dämmet (provplats 11) hade halterna PAH ökat och översteg för 
bens(g,h,i)perylen gränsvärde (HAV2018:31). Troligen beror de förhöjda halterna i provpunkt 3 
jämfört huvudstudien på att tyngre sediment med PAH transporterats nedströms 
utsläppspunkten.  

IVL bedömer utifrån dessa resultat att ackumulationsbottnar kring provplats 3, vid 
dagvattenutloppet (Figur 5), bör saneras, gärna snarast innan våren tar fart. Sanering ska inte 
utföras maj, juni, eller juli. Det som behöver saneras är ca 0 – 20 cm sediment. Avskiljande länsar 
ska placeras runt saneringsområdet för att undvika att föroreningen sprids ytterligare i vattnet och 
eventuell siltgardin kan också användas. IVL rekommenderar dock att saneringen sker i torrhet för 
att undvika spridning från området vidare nedströms till Himleån. 

Länsstyrelsen bör kontaktas för samråd kring saneringsanmälan (§28 - Förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) och lämpliga saneringsmetoder samt för att utarbeta en 
plan för efterkontroll. Dagvattenröret och biflödet innefattas inom dikningsföretaget Holmagärde 
df nr 1–2 år 1941, rensning och grävning inom dikningsföretaget kräver anmälan om rensning av 
dike enligt miljöbalken §11:151. Detta gäller dock endast om saneringen ryms inom 
dikningsföretagets lagliga djup. Anmälan om rensning ska samprövas med saneringsanmälan. 

 

1 (https://www.lansstyrelsen.se/halland/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/rensning-av-diken.html).  

https://www.lansstyrelsen.se/halland/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/rensning-av-diken.html
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Analysresultat vid uppföljning av övriga provplatser föranleder inga åtgärder. 

Rekommendationer 
IVL anser att kommunen bör ta fram en detaljerad oljeskyddsplan med särskilda insatskort för 
områden och delområden. Händelseförlopp bör övas praktiskt årligen. Detta är särskilt viktigt 
eftersom området hyser mycket höga naturvärden där ån har lekande öring och mynnar i 
Getteröns naturreservat med ett rikt fågelliv. Kommunen bör se över dagvattennätet för att 
säkerställa att katastrofdammar finns kopplade till samtliga dagvattenutlopp där det finns risk för 
läckage av förorenade ämnen från C-verksamheter och dyl.  
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Circle K, Cylindervägen utsläppspunkt

Bilaga 1a – Provtagningspunkter i satellitbild (Google maps)



CircleK

Bilaga 1b – Provtagningspunkter i topografiska kartan (Lantmäteriet)



Bilaga 1c – Provtagningspunkter i höjdmodell 1 m upplösning  (Lantmäteriet)

Biflöde ca 40 m långt



Bilaga 2- Provtagningsprotokoll

ID Namn Datum Provtagningsplatser sediment Poolade till Vad har provtagits

2 Dagvattenrör före länsar 2022-05-09 2 1 strandkant+åfåra

6 Göingegården 2022-05-10 4 2 strandkant+åfåra

7 Kockatorpet 2022-05-10 2 1 strandkant

9 Järnvägsbron - placering länsar 2022-05-09 2 1 strandkant

10 Utloppet 2022-05-09 2 1 strandkant (Ekmanhuggare)

18 Farehammarsviken 2 2022-05-09 2 1 botten

17 Farehammarsviken 1 2022-05-09 2 1 botten+strandkant

15 Lilla dammen Sydöst 2022-05-09 1 1 strandkant

16 Lilla dammen Sydväst 2022-05-09 1 1 strandkant

11 Stora dammen nordväst 2022-05-09 2 1 strandkant

12 Stora dammen nordöst 2022-05-09 2 1 strandkant

13 Stora dammen mitt 2022-05-09 3 1 strandkant

14 Stora dammen mitt vägen 2022-05-09 1 1 strandkant

8 Motorvägsbron 2022-05-10 2 1 strandkant

5 Lerugnen 2022-05-10 4 2 strandkant+åfåra(ekmanhuggare)

4 Efter biflöde 2022-05-10 4 2 strandkant+åfåra(ekmanhuggare)

3 Dagvattenrör efter länsar 2022-05-09 1 1 Strandkant

1 Kvarngården vid skolan 2022-05-10 4 2 strandkant+åfåra



Bilaga 3- Gifter i fiskmuskel

Provtagningsdatum: 2022-05-09 Provplats Kvarngården vid skolan Lerugnen Göingegården Kockatorpet

Ämne Enhet | provplats 1 5 6 7
bensen mg/kg <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
toluen mg/kg <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
etylbensen mg/kg <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
summa xylener mg/kg <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
naftalen mg/kg <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050
acenaftylen mg/kg <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0020
acenaften mg/kg <0.0060 <0.0080 <0.0010 0.017
fluoren mg/kg <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0025
fenantren mg/kg <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
antracen mg/kg <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
fluoranten mg/kg 0.03 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
pyren mg/kg <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
bens(a)antracen mg/kg <0.0050 <0.0050 <0.0010 <0.0010
krysen mg/kg <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
bens(b)fluoranten mg/kg <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
bens(k)fluoranten mg/kg <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
bens(a)pyren mg/kg 0.005 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
dibenso(ah)antracen mg/kg <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
benso(ghi)perylen mg/kg <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
Indeno(123cd)pyren mg/kg <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
summa PAH 16 mg/kg <0.015 <0.016 <0.010 0.017
summa cancerogena PAH mg/kg <0.0055 <0.0055 <0.0035 <0.0035
summa övriga PAH mg/kg <0.009 <0.010 <0.0065 0.017
naftalen (C1-alkyl.) mg/kg <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
naftalen (C2-alkyl.) mg/kg <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
naftalen (C3-alkyl.) mg/kg <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
fenantren/antracen (C1-alkyl.) mg/kg <0.15 <0.15 <0.050 <0.050
fenantren/antracen (C2-alkyl.) mg/kg <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
fenantren/antracen (C3-alkyl.) mg/kg <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Dibensotiofen mg/kg <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
dibensotiofen (C1-alkyl.) mg/kg <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
dibensotiofen (C2-alkyl.) mg/kg <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
dibensotiofen (C3-alkyl.) mg/kg <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
fett g/100g 1.3 1.3 1.4 1.9

Gränsvärde 

HVMFS 



Bilaga 4 - Gifter i alger

Referensprov

Uppströms

Område

Provplats Utloppet

Ämne Enhet 1 4 6 7 8 9 10 15 16
bensen mg/kg <0.010 1.1 220 <0.010 1 <0.010 1 <0.010 1 0.37 74 <0.010 1 <0.010 1 <0.010 1
toluen mg/kg 0.73 9.7 13.2877 0.16 0.219178 0.17 0.23288 0.18 0.24658 31 42.4658 0.12 0.16438 0.11 0.15068 0.14 0.191781
etylbensen mg/kg <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.10 2 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
summa xylener mg/kg <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.10 2 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
naftalen mg/kg <0.0050 <0.10 20 <0.0050 1 <0.0050 1 0.0072 2.88 <0.010 2 <0.0050 1 <0.0050 1 <0.0050 1
acenaftylen mg/kg <0.0010 <0.0020 2 <0.010 10 <0.0050 5 <0.010 10 <0.0020 2 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0020 2
acenaften mg/kg <0.0010 <0.0050 5 <0.10 100 <0.050 50 <0.25 250 <0.0075 7.5 0.0039 7.8 <0.0080 8 <0.0030 3
fluoren mg/kg <0.0010 <0.0020 2 <0.020 20 <0.010 10 <0.10 100 <0.0020 2 0.0013 2.6 <0.0015 1.5 <0.0010 1
fenantren mg/kg <0.0010 0.0023 4.6 0.0024 4.8 0.0016 3.2 0.0094 18.8 <0.0010 1 0.0046 9.2 0.0024 4.8 0.0054 10.8
antracen mg/kg <0.0010 <0.0010 1 0.0016 3.2 0.0012 2.4 <0.0050 5 <0.0010 1 0.0025 5 <0.0010 1 <0.0010 1
fluoranten mg/kg 0.03 0.0017 0.0037 2.17647 0.0047 2.764706 0.0039 2.29412 0.027 15.8824 0.001 0.58824 0.025 14.7059 0.0058 3.41176 0.02 11.76471
pyren mg/kg 0.0017 0.0032 1.88235 0.004 2.352941 0.0033 1.94118 0.024 14.1176 0.0011 0.64706 0.02 11.7647 0.005 2.94118 0.015 8.823529
bens(a)antracen mg/kg <0.0010 0.0013 2.6 0.0011 2.2 0.001 2 0.0046 9.2 <0.0010 1 0.0078 15.6 0.0014 2.8 0.0058 11.6
krysen mg/kg 0.0012 0.0017 1.41667 0.0018 1.5 0.0015 1.25 0.0061 5.08333 <0.0010 0.41667 0.012 10 0.0022 1.83333 0.0074 6.166667
bens(b)fluoranten mg/kg 0.0022 0.0036 1.63636 0.0048 2.181818 0.0047 2.13636 0.012 5.45455 <0.0010 0.22727 0.026 11.8182 0.0064 2.90909 0.019 8.636364
bens(k)fluoranten mg/kg <0.0010 0.0021 4.2 0.0014 2.8 <0.0010 1 0.0053 10.6 <0.0010 1 0.01 20 0.0016 3.2 0.0072 14.4
bens(a)pyren mg/kg 0.005 <0.0010 0.0021 4.2 0.0013 2.6 0.0011 2.2 0.0053 10.6 <0.0010 1 0.0071 14.2 0.0015 3 0.0068 13.6
dibenso(ah)antracen mg/kg <0.0010 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 0.0012 2.4 <0.0010 1 0.0017 3.4 <0.0010 1 0.0021 4.2
benso(ghi)perylen mg/kg <0.0010 0.0022 4.4 0.0022 4.4 0.0016 3.2 0.0066 13.2 <0.0010 1 0.0098 19.6 0.0031 6.2 0.01 20
Indeno(123cd)pyren mg/kg <0.0010 0.0024 4.8 0.0018 3.6 0.0013 2.6 0.0053 10.6 <0.0010 1 0.0085 17 0.0027 5.4 0.011 22
summa PAH 16 mg/kg 0.0068 0.0246 3.61765 0.0271 3.985294 0.0212 3.11765 0.114 16.7647 0.0021 0.30882 0.14 20.5882 0.0321 4.72059 0.11 16.17647
summa cancerogena PAH mg/kg 0.0034 0.0132 3.88235 0.0122 3.588235 0.0096 2.82353 0.0398 11.7059  <0.004 0.58824 0.0731 21.5 0.0158 4.64706 0.0593 17.44118
summa övriga PAH mg/kg 0.0034 0.0114 3.35294 0.0149 4.382353 0.012 3.52941 0.0742 21.8235 0.002 0.58824 0.0671 19.7353 0.0163 4.79412 0.0504 14.82353
naftalen (C1-alkyl.) mg/kg <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
naftalen (C2-alkyl.) mg/kg <0.050 <0.050 1 0.087 3.48 0.088 3.52 0.088 3.52 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
naftalen (C3-alkyl.) mg/kg <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.10 2 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
fenantren/antracen (C1-alkyl.) mg/kg <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
fenantren/antracen (C2-alkyl.) mg/kg <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
fenantren/antracen (C3-alkyl.) mg/kg <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
Dibensotiofen mg/kg <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
dibensotiofen (C1-alkyl.) mg/kg <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
dibensotiofen (C2-alkyl.) mg/kg <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
dibensotiofen (C3-alkyl.) mg/kg <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
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Bilaga 5 - Gifter i sediment

Provplats Lerugnen

ELEMENT Enhet 1 2 3 4 5 

Provtagningsdatum 2022-05-03 2022-05-03 2022-05-03 2022-05-03 2022-05-03
torrsubstans vid 105°C % 61 78.5 43.8 79.3 62.1
Torrsubstans, vid 105°C % 58.3 75.4 44.1 76.6 66.3
alifater >C5-C8 mg/kg TS 25 <10 <10 1 <10 1 <10 1 <10
alifater >C8-C10 mg/kg TS 100 <10 <10 1 <10 1 <10 1 <10
alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 <20 <20 1 <20 1 <20 1 <20
alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 <20 37 3.7 171 17.1 <20 1 <20
alifater >C5-C16 mg/kg TS 100 <30 37 2.466666667 171 11.4 <30 1 <30
alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 37 156 4.216216216 261 7.054054054 <20 0.27027027 38
aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 <1.0 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1 <1.0
aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 <1.0 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1 <1.0
metylpyrener/metylfluorantener mg/kg TS <1.0 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1 <1.0
metylkrysener/metylbens(a)antracener mg/kg TS <1.0 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1 <1.0
aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 <1.0 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1 <1.0
bensen mg/kg TS 0.012 <0.010 <0.010 1 <0.010 1 <0.010 1 <0.010
toluen mg/kg TS 10 <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
etylbensen mg/kg TS 10 <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
summa xylener mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
summa TEX mg/kg TS <0.100 <0.100 1 <0.100 1 <0.100 1 <0.100
m,p-xylen mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
o-xylen mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
naftalen mg/kg TS <0.050 0.062 2.48 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
acenaftylen mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.060 1.2 <0.050 1 <0.050
acenaften mg/kg TS <0.050 0.092 3.68 0.051 2.04 <0.050 1 <0.050
fluoren mg/kg TS <0.050 0.066 2.64 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
fenantren mg/kg TS <0.050 0.31 12.4 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
antracen mg/kg TS 0.024 <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
fluoranten mg/kg TS 2 0.055 0.25 4.545454545 <0.050 0.454545455 <0.050 0.454545455 <0.050
pyren mg/kg TS <0.050 0.2 8 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
bens(a)antracen mg/kg TS <0.050 0.08 3.2 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
krysen mg/kg TS <0.050 0.09 3.6 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
bens(b)fluoranten mg/kg TS <0.050 0.057 2.28 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
bens(k)fluoranten mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
bens(a)pyren mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
dibenso(ah)antracen mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
bens(g,h,i)perylen mg/kg TS <0.050 0.061 2.44 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
indeno(1,2,3,cd)pyren mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
summa PAH 16 mg/kg TS 0.055 1.27 23.09090909 0.051 0.927272727 <0.400 1 <0.400
summa cancerogena PAH mg/kg TS <0.175 0.227 2.594285714 <0.175 1 <0.175 1 <0.175
summa övriga PAH mg/kg TS 0.055 1.04 18.90909091 0.051 0.927272727 <0.225 1 <0.225
summa PAH L mg/kg TS 3 <0.0750 0.154 4.106666667 0.051 1.36 <0.0750 1 <0.0750
summa PAH M mg/kg TS 3.5 0.055 0.826 15.01818182 <0.125 1.136363636 <0.125 1 <0.125
summa PAH H mg/kg TS 1 <0.200 0.288 2.88 <0.200 1 <0.200 1 <0.200
naftalen (C1-alkyl.) mg/kg TS <0.050 0.24 9.6 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
naftalen (C2-alkyl.) mg/kg TS <0.050 0.082 3.28 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
naftalen (C3-alkyl.) mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
fenantren/antracen (C1-alkyl.) mg/kg TS <0.050 0.093 3.72 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
fenantren/antracen (C2-alkyl.) mg/kg TS <0.050 0.05 2 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
fenantren/antracen (C3-alkyl.) mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
Dibensotiofen mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
dibensotiofen (C1-alkyl.) mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
dibensotiofen (C2-alkyl.) mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
dibensotiofen (C3-alkyl.) mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
TOC % 3 0.84 1.9 0.2 2.8
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Bilaga 5 - Gifter i sediment

Provplats Utloppet

ELEMENT 6 7 8 9 10 

Provtagningsdatum 2022-05-03 2022-05-03 2022-05-03 2022-05-03 2022-05-03
torrsubstans vid 105°C 73.4 52.7 53.7 49.5 56.6
Torrsubstans, vid 105°C 64.2 55.8 47 32.9 47.9
alifater >C5-C8 1 <10 1 <10 1 <10 1 <10 1 <10 1
alifater >C8-C10 1 <10 1 <10 1 <10 1 <10 1 <10 1
alifater >C10-C12 1 24 2.4 <20 1 <20 1 <20 1 <20 1
alifater >C12-C16 1 120 12 59 5.9 86 8.6 <20 1 42 4.2
alifater >C5-C16 1 144 9.6 59 3.933333333 86 5.733333333 <30 1 42 2.8
alifater >C16-C35 1.027027027 113 3.054054054 149 4.027027027 186 5.027027027 78 2.108108108 66 1.783783784
aromater >C8-C10 1 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1
aromater >C10-C16 1 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1
metylpyrener/metylfluorantener 1 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1
metylkrysener/metylbens(a)antracener 1 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1
aromater >C16-C35 1 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1
bensen 1 <0.010 1 <0.010 1 <0.010 1 <0.010 1 <0.010 1
toluen 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
etylbensen 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
summa xylener 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
summa TEX 1 <0.100 1 <0.100 1 <0.100 1 <0.100 1 <0.100 1
m,p-xylen 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
o-xylen 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
naftalen 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
acenaftylen 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
acenaften 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
fluoren 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
fenantren 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
antracen 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
fluoranten 0.454545455 <0.050 0.454545455 <0.050 0.454545455 <0.050 0.454545455 0.065 1.181818182 <0.050 0.454545455
pyren 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 0.052 2.08 <0.050 1
bens(a)antracen 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
krysen 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
bens(b)fluoranten 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 0.06 2.4 <0.050 1
bens(k)fluoranten 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
bens(a)pyren 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
dibenso(ah)antracen 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
bens(g,h,i)perylen 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
indeno(1,2,3,cd)pyren 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
summa PAH 16 1 <0.400 1 <0.400 1 <0.400 1 0.177 1 <0.400 1
summa cancerogena PAH 1 <0.175 1 <0.175 1 <0.175 1 0.06 0.685714286 <0.175 1
summa övriga PAH 1 <0.225 1 <0.225 1 <0.225 1 0.117 1 <0.225 1
summa PAH L 1 <0.0750 1 <0.0750 1 <0.0750 1 <0.0750 1 <0.0750 1
summa PAH M 1 <0.125 1 <0.125 1 <0.125 1 0.117 1 <0.125 1
summa PAH H 1 <0.200 1 <0.200 1 <0.200 1 0.06 0.6 <0.200 1
naftalen (C1-alkyl.) 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
naftalen (C2-alkyl.) 1 <0.050 1 <0.050 1 0.062 2.48 0.11 4.4 0.063 2.52
naftalen (C3-alkyl.) 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
fenantren/antracen (C1-alkyl.) 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
fenantren/antracen (C2-alkyl.) 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
fenantren/antracen (C3-alkyl.) 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
Dibensotiofen 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
dibensotiofen (C1-alkyl.) 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
dibensotiofen (C2-alkyl.) 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
dibensotiofen (C3-alkyl.) 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
TOC 1.5 2.6 3.4 6 2.1
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Bilaga 5 - Gifter i sediment

Provplats mitt

ELEMENT 11 12 13 14 

Provtagningsdatum 2022-05-03 2022-05-03 2022-05-03 2022-05-03
torrsubstans vid 105°C 44.1 44.5 65.6 42.3
Torrsubstans, vid 105°C 40 38.1 66.9 40.1
alifater >C5-C8 <10 1 <10 1 <10 1 <10 1
alifater >C8-C10 <10 1 <10 1 <10 1 <10 1
alifater >C10-C12 <20 1 <20 1 <20 1 <20 1
alifater >C12-C16 61 6.1 23 2.3 <20 1 <20 1
alifater >C5-C16 61 4.066666667 23 1.533333333 <30 1 <30 1
alifater >C16-C35 175 4.72972973 96 2.594594595 45 1.216216216 86 2.324324324
aromater >C8-C10 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1
aromater >C10-C16 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1
metylpyrener/metylfluorantener <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1
metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1
aromater >C16-C35 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1
bensen <0.010 1 <0.010 1 <0.010 1 <0.010 1
toluen <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
etylbensen <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
summa xylener <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
summa TEX <0.100 1 <0.100 1 <0.100 1 <0.100 1
m,p-xylen <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
o-xylen <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
naftalen <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
acenaftylen <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
acenaften <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
fluoren <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
fenantren <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
antracen <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
fluoranten 0.073 1.327272727 0.077 1.4 <0.050 0.454545455 0.073 1.327272727
pyren 0.059 2.36 0.058 2.32 <0.050 1 0.052 2.08
bens(a)antracen <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
krysen <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
bens(b)fluoranten 0.053 2.12 <0.050 1 <0.050 1 0.06 2.4
bens(k)fluoranten <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
bens(a)pyren <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
dibenso(ah)antracen <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
bens(g,h,i)perylen <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
indeno(1,2,3,cd)pyren <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
summa PAH 16 0.185 1 0.135 1 <0.400 1 0.185 3.363636364
summa cancerogena PAH 0.053 0.605714286 <0.175 1 <0.175 1 0.06 0.685714286
summa övriga PAH 0,132 1 0.135 1 <0.225 1 0.125 2.272727273
summa PAH L <0.0750 1 <0.0750 1 <0.0750 1 <0.0750 1
summa PAH M 0.132 1 0.135 1 <0.125 1 0.125 2.272727273
summa PAH H 0.053 0.53 <0.200 1 <0.200 1 0.06 0.6
naftalen (C1-alkyl.) <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
naftalen (C2-alkyl.) 0.17 6.8 0.19 7.6 0.18 7.2 0.2 8
naftalen (C3-alkyl.) <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
fenantren/antracen (C1-alkyl.) <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
fenantren/antracen (C2-alkyl.) <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
fenantren/antracen (C3-alkyl.) <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
Dibensotiofen <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
dibensotiofen (C1-alkyl.) <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
dibensotiofen (C2-alkyl.) <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
dibensotiofen (C3-alkyl.) <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
TOC 4.1 4.2 0.99 4.3
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Bilaga 5 - Gifter i sediment

Provplats Sydväst

ELEMENT 15 16 17 18 

Provtagningsdatum 2022-05-03 2022-05-03 2022-05-03 2022-05-03
torrsubstans vid 105°C 77.4 45.6 51.9 71.3
Torrsubstans, vid 105°C 71.7 36.5 46.9 67.3
alifater >C5-C8 <10 1 <10 1 <10 1 <10 1
alifater >C8-C10 <10 1 <10 1 <10 1 <10 1
alifater >C10-C12 <20 1 <20 1 <20 1 <20 1
alifater >C12-C16 <20 1 <20 1 <20 1 <20 1
alifater >C5-C16 <30 1 <30 1 <30 1 <30 1
alifater >C16-C35 21 0.567567568 30 0.810810811 104 2.810810811 34 0.91891892
aromater >C8-C10 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1
aromater >C10-C16 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1
metylpyrener/metylfluorantener <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1
metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1
aromater >C16-C35 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1 <1.0 1
bensen <0.010 1 <0.010 1 <0.010 1 <0.010 1
toluen <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
etylbensen <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
summa xylener <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
summa TEX <0.100 1 <0.100 1 <0.100 1 <0.100 1
m,p-xylen <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
o-xylen <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
naftalen <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
acenaftylen <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
acenaften <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
fluoren <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
fenantren <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
antracen <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
fluoranten <0.050 0.454545455 0.054 0.981818182 <0.050 0.454545455 <0.050 0.45454545
pyren <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
bens(a)antracen <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
krysen <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
bens(b)fluoranten <0.050 1 0.085 3.4 <0.050 1 <0.050 1
bens(k)fluoranten <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
bens(a)pyren <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
dibenso(ah)antracen <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
bens(g,h,i)perylen <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
indeno(1,2,3,cd)pyren <0.050 1 0.051 2.04 <0.050 1 <0.050 1
summa PAH 16 <0.400 1 0.19 3.454545455 <0.400 1 <0.400 1
summa cancerogena PAH <0.175 1 0.136 1.554285714 <0.175 1 <0.175 1
summa övriga PAH <0.225 1 0.054 0.981818182 <0.225 1 <0.225 1
summa PAH L <0.0750 1 <0.0750 1 <0.0750 1 <0.0750 1
summa PAH M <0.125 1 0.054 0.981818182 <0.125 1 <0.125 1
summa PAH H <0.200 1 0.136 1.36 <0.200 1 <0.200 1
naftalen (C1-alkyl.) <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
naftalen (C2-alkyl.) <0.050 1 <0.050 1 0.12 4.8 0.092 3.68
naftalen (C3-alkyl.) <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
fenantren/antracen (C1-alkyl.) <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
fenantren/antracen (C2-alkyl.) <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
fenantren/antracen (C3-alkyl.) <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
Dibensotiofen <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
dibensotiofen (C1-alkyl.) <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
dibensotiofen (C2-alkyl.) <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
dibensotiofen (C3-alkyl.) <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
TOC 0.91 7.1 3.6 1.7

Lilla dammen Farhammarsviken

Farehammarsvi

ken 1

Farehammarsv

iken 2Sydöst ggr 

referensvärdet

ggr 

referensvärdet

ggr 

referensvärdet

ggr 

referensvär

det



Bilaga 6 - Gifter i sediment normaliserade



Bilaga 7 - Klassning av sediment

Element Enhet/prov Klass 2 
b

Klass 3 
b

Klass 4
 b

Klass 5 
b

Kvarngården 

vid skolan

Dagvattenrör 

före länsar

Dagvattenrör 

efter länsar

Efter 

biflöde

Lerugne

n

Göinge-

gården

Kocka-

torpet

Motorväg

s-bron

Järnvägsbron - 

placering länsar Utloppet

Stora 

dammen 

nordväst

Stora 

dammen 

nordöst

Stora 

dammen 

mitt

Stora 

dammen 

mitt vägen

Lilla 

dammen 

Sydöst

Lilla 

dammen 

Sydväst

Farehammars-

viken 1

Farehammars-

viken 2

Provplats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

TS 105°C % 58.3 75.4 44.1 76.6 66.3 64.2 55.8 47 32.9 47.9 40 38.1 66.9 40.1 71.7 36.5 46.9 67.3

TOC mg/kg TS 3 0.84 1.9 0.2 2.8 1.5 2.6 3.4 6 2.1 4.1 4.2 0.99 4.3 0.91 7.1 3.6 1.7

naftalen mg/kg TS 0.0049 0.019 0.063 <0.050 0.062 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

acenaftylen mg/kg TS <0.050 <0.050 0.03 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

acenaften mg/kg TS 0.0055 0.033 <0.050 0.092 0.051 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

fluoren mg/kg TS 0.002 0.0094 0.035 <0.050 0.066 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

fenantren mg/kg TS 0.007 0.017 0.05 0.15 <0.050 0.31 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

antracen mg/kg TS 0.001 0.0031 0.011 0.045 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

fluoranten mg/kg TS 0.018 0.045 0.14 0.39 0.055 0.25 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 0.065 <0.050 0.073 0.077 <0.050 0.073 <0.050 0.054 <0.050 <0.050

pyren mg/kg TS 0.012 0.03 0.1 0.38 <0.050 0.2 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 0.052 <0.050 0.059 0.058 <0.050 0.052 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

bens(a)antracen mg/kg TS 0.0075 0.019 0.062 0.18 <0.050 0.08 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

krysen mg/kg TS 0.011 0.026 0.067 0.2 <0.050 0.09 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

bens(b)fluoranten mg/kg TS 0.032 0.069 0.2 0.44 <0.050 0.057 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 0.06 <0.050 0.053 <0.050 <0.050 0.06 <0.050 0.085 <0.050 <0.050

bens(k)fluoranten mg/kg TS 0.011 0.028 0.079 0.18 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

bens(a)pyren mg/kg TS 0.012 0.031 0.099 0.24 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

dibens(ah)antracen mg/kg TS 0.0044 0.0089 0.027 0.079 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

benso(ghi)perylen mg/kg TS 0.022 0.062 0.18 0.4 <0.050 0.061 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

indeno(123cd)pyren mg/kg TS 0.024 0.076 0.22 0.53 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 0.051 <0.050 <0.050

PAH cancerogena mg/kg TS <0.175 0.227 <0.175 <0.175 <0.175 <0.175 <0.175 <0.175 0.06 <0.175 0.053 <0.175 <0.175 0.06 <0.175 0.136 <0.175 <0.175

PAH övriga mg/kg TS 0.055 1.04 0.051 <0.225 <0.225 <0.225 <0.225 <0.225 0.117 <0.225 0,132 0.135 <0.225 0.125 <0.225 0.054 <0.225 <0.225

PAH, summa 16 mg/kg TS 0.055 1.27 0.051 <0.400 <0.400 <0.400 <0.400 <0.400 0.177 <0.400 0.185 0.135 <0.400 0.185 <0.400 0.19 <0.400 <0.400

PAH, summa 11, beräknat mg/kg TS 0.17 0.44 1.2 2.8 0.305 1.148 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.377 0.275 0.385 0.36 0.275 0.385 0.275 0.39 0.275 0.275

PAH-L mg/kg TS <0.0750 0.154 0.051 <0.0750 <0.0750 <0.0750 <0.0750 <0.0750 <0.0750 <0.0750 <0.0750 <0.0750 <0.0750 <0.0750 <0.0750 <0.0750 <0.0750 <0.0750

PAH-M mg/kg TS 0.057 0.11 0.32 1.7 0.055 0.826 <0.125 <0.125 <0.125 <0.125 <0.125 <0.125 0.117 <0.125 0.132 0.135 <0.125 0.125 <0.125 0.054 <0.125 <0.125

PAH-H mg/kg TS 0.18 0.32 0.94 2.6 <0.200 0.288 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 0.06 <0.200 0.053 <0.200 <0.200 0.06 <0.200 0.136 <0.200 <0.200

b 
låg-mycket  hög halt SGU 2017



ELFISKERAPPORT 

 

 Datum: 2022-05-09 Vattendrag:   Himleån   Lokal: GG norrfår ned bro    
             

 INDIVIDUPPGIFTER:     Koord: 
6339986-
1286269   

 

Fisklängder anges i mm, per fiskeomgång. OBS! För de 
nationella      

 

programmen (IKEU m fl) skall även alltid vikten i gram (g) anges (se 
instruktion).                

             

 Omgång 1  Anmärkningar:   

 Art   Art   Art   Art   Art   Art   

 LAX ÖRING         

 Längd (mm) 
Längd 
(mm) 

Längd 
(mm) Längd (mm) 

Längd 
(mm) 

Längd 
(mm) 

Längd 
(mm) 

Längd 
(mm) 

Längd 
(mm) 

Längd 
(mm) 

Längd 
(mm) 

Längd 
(mm) 

1 90   113                   

2     105                   

3     100                   

4     105                   

5     107                   

6     111                   

7     87                   

8     107                   

9     100                   

10                         

Datum: 2022-05-09 Vattendrag:   Himleån   Lokal: KVG mittfåran      

Bilaga 8 - Elfiskerapport



ELFISKERAPPORT 

 

            

INDIVIDUPPGIFTER:     Koord: 6339338-1287284   

Fisklängder anges i mm, per fiskeomgång. OBS! För de nationella      

programmen (IKEU m fl) skall även alltid vikten i gram (g) anges (se instruktion).   
            

            

Omgång 1  Anmärkningar:   

Art   Art   Art   Art   Art   Art   

LAX ÖRING         

Längd (mm) 
Längd 
(mm) Längd (mm) Längd (mm) Längd (mm) 

Längd 
(mm) Längd (mm) 

Längd 
(mm) 

Längd 
(mm) Längd (mm) Längd (mm) 

Längd 
(mm) 

116   112                   

100   131                   

    110                   

    126                   

    141                   

    113                   

    90                   

                        

                        

                        
 



ELFISKERAPPORT 

 

Datum: 2022-05-09 Vattendrag:   Himleån   Lokal: Lerungnen      
            

INDIVIDUPPGIFTER:     Koord: 
6339265-
1286686   

Fisklängder anges i mm, per fiskeomgång. OBS! För de nationella      

programmen (IKEU m fl) skall även alltid vikten i gram (g) anges (se instruktion).               

            

Omgång 1  Anmärkningar:   

Art   Art   Art   Art   Art   Art   

LAX ÖRING         

Längd (mm) 
Längd 
(mm) 

Längd 
(mm) Längd (mm) 

Längd 
(mm) 

Längd 
(mm) 

Längd 
(mm) 

Längd 
(mm) 

Längd 
(mm) 

Längd 
(mm) 

Längd 
(mm) 

Längd 
(mm) 

96   85                   

98   103                   

    112                   

    115                   

    92                   

    105                   

    86                   

    110                   

                        

                        

Datum: 2022-05-09 Vattendrag:   Himleån   Lokal: Ovan Boråsbanan    
            



ELFISKERAPPORT 

 

INDIVIDUPPGIFTER:     Koord: 6340281-1286061   

Fisklängder anges i mm, per fiskeomgång. OBS! För de nationella      

programmen (IKEU m fl) skall även alltid vikten i gram (g) anges (se instruktion).   
            

            

Omgång 1  Anmärkningar:   

Art   Art   Art   Art   Art   Art   

LAX ÖRING         

Längd (mm) 
Längd 
(mm) Längd (mm) Längd (mm) Längd (mm) 

Längd 
(mm) Längd (mm) 

Längd 
(mm) 

Längd 
(mm) 

Längd 
(mm) 

Längd 
(mm) 

Längd 
(mm) 

100   125                   

88   118                   

105   126                   

    104                   

    115                   

    115                   

    105                   

                        

                        

                        

 



Bilaga 9 - Provtagningsprotokoll uppföljning

Sedimentprover Himleån 2022-12-08 ProvplatsId, första provtagning

S1 Dagvattenutloppet Södra sidan Uppströms första läns Prov 1 2

S2 Dagvattenutloppet Södra sidan Uppströms första läns Prov 2 2

S3 Dagvattenutloppet Södra sidan Nedströms läns 3

S4 Dagvattenutloppet Norra sidan Mellan 1:a och 2:a läns 3

S5 Referensprov uppströms Södra sidan Prov 1 1

S6 Referensprov uppströms Södra sidan Prov 2 1

S7 Göingegården Östra sidan Prov 1 6

S8 Göingegården Östra sidan Prov 2 6

S9 Göingegården Mitt i ån Prov 1 6

S10 Göingegården Mitt i ån Prov 2 6

S11 Fågelskyddsområdet, norr om dämmet Östra sidan Prov 1 12

S12 Fågelskyddsområdet, norr om dämmet Östra sidan Prov 2 12

S13 Fågelskyddsområdet, norr om dämmet Västra sidan Prov 1 11

S14 Fågelskyddsområdet, norr om dämmet Västra sidan Prov 2 11

Biotaprover Himleån 2022-12-08

B1 Referensprov uppströms, södra sida, okänd vegetation i vattnet

B2 Göingegården, mitt i ån, näckmossa

Vid Dagvattenutloppet hittades ingen biota och vid fågelskyddsområdet var vattnet fruset så biotaprover gick inte att ta



Bilaga 10 - Klassning av sediment uppföljning

Element Enhet/prov Klass 2 b Klass 3 b Klass 4 b Klass 5 b
Referensprov 

uppströms  

Efter 

länsar

Mellan 

länsar Östrasidan mitt i ån Östra sidan Västra sidan

Djup (m)

TS 105°C % 73.7 77.7 68.3 75.8 77.1 75.2 56.2 39.9

GF % av TS

TOC mg/kg TS 0.45 0.4 0.088 0.8 0.21 0.085 1.7 2.9

naftalen mg/kg TS 0.0049 0.019 0.063 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

acenaftylen mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

acenaften mg/kg TS 0.0055 0.033 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

fluoren mg/kg TS 0.002 0.0094 0.035 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

fenantren mg/kg TS 0.007 0.017 0.05 0.15 <0.050 <0.050 0.059 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

antracen mg/kg TS 0.001 0.0031 0.011 0.045 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

fluoranten mg/kg TS 0.018 0.045 0.14 0.39 <0.050 <0.050 0.08 0.059 <0.050 <0.050 <0.050 0.055

pyren mg/kg TS 0.012 0.03 0.1 0.38 <0.050 <0.050 0.067 0.052 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

bens(a)antracen mg/kg TS 0.0075 0.019 0.062 0.18 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

krysen mg/kg TS 0.011 0.026 0.067 0.2 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

bens(b)fluoranten mg/kg TS 0.032 0.069 0.2 0.44 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

bens(k)fluoranten mg/kg TS 0.011 0.028 0.079 0.18 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

bens(a)pyren mg/kg TS 0.012 0.031 0.099 0.24 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

dibens(ah)antracen mg/kg TS 0.0044 0.0089 0.027 0.079 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

benso(ghi)perylen mg/kg TS 0.022 0.062 0.18 0.4 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 0.24

indeno(123cd)pyren mg/kg TS 0.024 0.076 0.22 0.53 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 0.24

PAH cancerogena mg/kg TS

PAH övriga mg/kg TS

PAH, summa 16 mg/kg TS <0.400 <0.400 0.206 0.111 <0.400 <0.400 <0.400 0.535

PAH, summa 11 mg/kg TS 0.17 0.44 1.2 2.8 0.275 0.275 0.406 0.336 0.275 0.275 0.275 0.735

PAH-L mg/kg TS <0.0750 <0.0750 <0.0750 <0.0750 <0.0750 <0.0750 <0.0750 <0.0750

PAH-M mg/kg TS 0.057 0.11 0.32 1.7 <0.125 <0.125 0.206 0.111 <0.125 <0.125 <0.125 0.055

PAH-H mg/kg TS 0.18 0.32 0.94 2.6 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 0.48
b låg-mycket  hög halt 

SGU 2017

Dagvattenröret Göingegården

Fågelskyddsområdet, norr 

om dämmet



Bilaga 11 - Gifter i sediment uppföljning

Provdatum: 2022-12-08 Referensprov Dagvattenrör Dagvattenrör Dagvattenrör Göingegården Göingegården Fågelskyddsområdet, norr om dämmet

Provplats Kvarngården  före läns efter läns Mellan länsar Östra sidan Mitt i ån Östra sidan Västra sidan 

Ämne Enhet/ProvId S5 S1 S3 S4 S7 S9 S11 S13 
bensen mg/kg TS 0.012 <0.010 <0.010 1 <0.010 1 <0.010 1 <0.010 1 <0.010 1 <0.010 1 <0.010 1
toluen mg/kg TS 10 <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
etylbensen mg/kg TS 10 <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
summa xylener mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
naftalen mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
acenaftylen mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
acenaften mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
fluoren mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
fenantren mg/kg TS <0.050 <0.050 1 0.059 2.36 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
antracen mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
fluoranten mg/kg TS <0.050 <0.050 1 0.08 3.2 0.059 2.36 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 0.055 2.2
pyren mg/kg TS <0.050 <0.050 1 0.067 2.68 0.052 2.08 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
bens(a)antracen mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
krysen mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
bens(b)fluoranten mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
bens(k)fluoranten mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
bens(a)pyren mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
dibenso(ah)antracen mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
bens(g,h,i)perylen mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 0.24 9.6
indeno(1,2,3,cd)pyren mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 0.24 9.6
summa PAH 16 mg/kg TS <0.400 <0.400 1 0.206 1.03 0.111 0.555 <0.400 1 <0.400 1 <0.400 1 0.535 2.68
summa cancerogena PAH mg/kg TS <0.175 <0.175 1 <0.175 1 <0.175 1 <0.175 1 <0.175 1 <0.175 1 0.24 2.74
summa övriga PAH mg/kg TS <0.225 <0.225 1 0.206 1.83 0.111 0.987 <0.225 1 <0.225 1 <0.225 1 0.295 2.62
summa PAH L mg/kg TS 3 <0.0750 <0.0750 1 <0.0750 1 <0.0750 1 <0.0750 1 <0.0750 1 <0.0750 1 <0.0750 1
summa PAH M mg/kg TS 3.5 <0.125 <0.125 1 0.206 3.3 0.111 1.776 <0.125 1 <0.125 1 <0.125 1 0.055 0.88
summa PAH H mg/kg TS 1 <0.200 <0.200 1 <0.200 1 <0.200 1 <0.200 1 <0.200 1 <0.200 1 0.48 4.8
naftalen (C1-alkyl.) mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
naftalen (C2-alkyl.) mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.12 1 0.24 9.6
naftalen (C3-alkyl.) mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
fenantren/antracen (C1-alkyl.) mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
fenantren/antracen (C2-alkyl.) mg/kg TS <0.050 <0.050 1 0.051 2.04 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
fenantren/antracen (C3-alkyl.) mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
Dibensotiofen mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
dibensotiofen (C1-alkyl.) mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
dibensotiofen (C2-alkyl.) mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
dibensotiofen (C3-alkyl.) mg/kg TS <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
TOC % TS 0.45 0.4 0.088 0.8 0.21 0.085 1.7 2.9

1-5 ggr referensvärdet

>5ggr referensvärdet

Riktvärden känslig 

markanvändning

om referensvärdet 

<lod/loq har det 



Bilaga 12 - Gifter i sediment normaliserade uppföljning

Gränsvärde

Referensprov 

uppströms

HVMFS2019:25

*HAV2018:31 Kvarngården

Uppströms 

länsar

Nedströms 

länsar Mellan länsar

Östra 

sidan

Mitt i 

ån Östra sidan Västra sidan 

Provtagningsdatum: 2022-12-08 S1 S3 S4 S7 S9 S11 S13 
S5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

bensen n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
toluen n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
etylbensen n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
summa xylener n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
naftalen 0.138* n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
acenaftylen n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
acenaften n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
fluoren n.d. n.d. 3.352 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
fenantren n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
antracen 0.024 n.d. n.d. 4.545 0.369 n.d. n.d. n.d. 0.0948
fluoranten 2 n.d. n.d. 3.807 0.325 n.d. n.d. n.d. n.d.
pyren n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
bens(a)antracen n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
krysen n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
bens(b)fluoranten 0.071* n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
bens(k)fluoranten 0.068* n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
bens(a)pyren 0.092* n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
dibenso(ah)antracen n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.414
bens(g,h,i)perylen 0.042* n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.413793103
indeno(1,2,3,cd)pyren n.d. n.d. 11.705 0.694 n.d. n.d. n.d. 0.922413793
summa PAH 16 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.413793103
summa cancerogena PAH n.d. n.d. 11.705 0.694 n.d. n.d. n.d. 0.50862069
summa övriga PAH n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
summa PAH L n.d. n.d. 11.705 0.694 n.d. n.d. n.d. 0.094827586
summa PAH M n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.827586207
summa PAH H n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
naftalen (C1-alkyl.) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.413793103
naftalen (C2-alkyl.) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
naftalen (C3-alkyl.) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
fenantren/antracen (C1-alkyl.) n.d. n.d. 2.898 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
fenantren/antracen (C2-alkyl.) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
fenantren/antracen (C3-alkyl.) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Dibensotiofen n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
dibensotiofen (C1-alkyl.) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
dibensotiofen (C2-alkyl.) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
dibensotiofen (C3-alkyl.) n.d. 0.4 0.088 0.8 0.21 0.085 1.7 2.9
TOC (% TS) 0.45

överskrider HVMFS 2019:25
överskrider *HAV2018:31

Dagvattenutloppet Göingegården Fågelskyddsområdet

Ämne/Ämnesgrupp (mg/kg TS om 

inte annat anges



Bilaga 13 -Jämförelse gifter i sediment mellan provtagningarna

Provplats

Datum 2022-05-09 2022-12-08 2022-05-09 2022-12-08 2022-05-09 2022-12-08 2022-05-09 2022-12-08

ELEMENT Enhet/provplats 1 2 3 6 
bensen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 1 <0.010 1 <0.010 1 <0.010 1 <0.010 1 <0.010
toluen mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
etylbensen mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
summa xylener mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
naftalen mg/kg TS <0.050 <0.050 0.062 2.48 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
acenaftylen mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.060 1.2 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
acenaften mg/kg TS <0.050 <0.050 0.092 3.68 <0.050 1 0.051 2.04 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
fluoren mg/kg TS <0.050 <0.050 0.066 2.64 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
fenantren mg/kg TS <0.050 <0.050 0.31 12.4 <0.050 1 <0.050 1 0.059 2.36 <0.050 1 <0.050
antracen mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
fluoranten mg/kg TS 0.055 <0.050 0.25 4.54545455 <0.050 1 <0.050 0.454545 0.08 3.2 <0.050 0.454545 <0.050
pyren mg/kg TS <0.050 <0.050 0.2 8 <0.050 1 <0.050 1 0.067 2.68 <0.050 1 <0.050
bens(a)antracen mg/kg TS <0.050 <0.050 0.08 3.2 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
krysen mg/kg TS <0.050 <0.050 0.09 3.6 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
bens(b)fluoranten mg/kg TS <0.050 <0.050 0.057 2.28 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
bens(k)fluoranten mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
bens(a)pyren mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
dibenso(ah)antracen mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
bens(g,h,i)perylen mg/kg TS <0.050 <0.050 0.061 2.44 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
indeno(1,2,3,cd)pyren mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
summa PAH 16 mg/kg TS 0.055 <0.400 1.27 23.0909091 <0.400 1 0.051 0.927273 0.206 1.03 <0.400 1 <0.400
summa cancerogena PAH mg/kg TS <0.175 <0.175 0.227 2.59428571 <0.175 1 <0.175 1 <0.175 1 <0.175 1 <0.175
summa övriga PAH mg/kg TS 0.055 <0.225 1.04 18.9090909 <0.225 1 0.051 0.927273 0.206 1.831111 <0.225 1 <0.225
summa PAH L mg/kg TS <0.0750 <0.0750 0.154 4.10666667 <0.0750 1 0.051 1.36 <0.0750 1 <0.0750 1 <0.0750
summa PAH M mg/kg TS 0.055 <0.125 0.826 15.0181818 <0.125 1 <0.125 1.136364 0.206 3.296 <0.125 1 <0.125
summa PAH H mg/kg TS <0.200 <0.200 0.288 2.88 <0.200 1 <0.200 1 <0.200 1 <0.200 1 <0.200
naftalen (C1-alkyl.) mg/kg TS <0.050 <0.050 0.24 9.6 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
naftalen (C2-alkyl.) mg/kg TS <0.050 <0.050 0.082 3.28 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
naftalen (C3-alkyl.) mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
fenantren/antracen (C1-alkyl.) mg/kg TS <0.050 <0.050 0.093 3.72 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
fenantren/antracen (C2-alkyl.) mg/kg TS <0.050 <0.050 0.05 2 <0.050 1 <0.050 1 0.051 2.04 <0.050 1 <0.050
fenantren/antracen (C3-alkyl.) mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
Dibensotiofen mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
dibensotiofen (C1-alkyl.) mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
dibensotiofen (C2-alkyl.) mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
dibensotiofen (C3-alkyl.) mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050
TOC % 3 0.45 0.84 0.4 1.9 0.088 1.5 0.21

ggr 

referensv

ärdet

Referensprov 

Uppströms Himleån

Göinge-gården

Referensprov 

Uppströms

Kvarngården

Dagvattenrör 

efter länsar Göinge-gården

Dagvattenrör 

efter länsar

Dagvattenrör 

före länsarKvarngården

Dagvattenrör 

före länsar

ggr 

referensv

ärdet

ggr 

referensvär

det

ggr 

referensv

ärdet

ggr 

referensvär

det



Bilaga 13 -Jämförelse gifter i sediment mellan provtagningarna

Provplats

Datum 2022-05-09 2022-12-08 2022-05-09 2022-12-08

Ämne/ämnesgrupp 11 12 
bensen 1 <0.010 1 <0.010 1 <0.010 1 <0.010 1
toluen 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
etylbensen 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
summa xylener 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
naftalen 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
acenaftylen 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
acenaften 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
fluoren 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
fenantren 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
antracen 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
fluoranten 1 0.073 1.32727273 0.055 2.2 0.077 1.4 <0.050 1
pyren 1 0.059 2.36 <0.050 1 0.058 2.32 <0.050 1
bens(a)antracen 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
krysen 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
bens(b)fluoranten 1 0.053 2.12 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
bens(k)fluoranten 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
bens(a)pyren 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
dibenso(ah)antracen 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
bens(g,h,i)perylen 1 <0.050 1 0.24 9.6 <0.050 1 <0.050 1
indeno(1,2,3,cd)pyren 1 <0.050 1 0.24 9.6 <0.050 1 <0.050 1
summa PAH 16 1 0.185 1 0.535 2.675 0.135 1 <0.400 1
summa cancerogena PAH 1 0.053 0.60571429 0.24 2.74285714 <0.175 1 <0.175 1
summa övriga PAH 1 0,132 1 0.295 2.62222222 0.135 1 <0.225 1
summa PAH L 1 <0.0750 1 <0.0750 1 <0.0750 1 <0.0750 1
summa PAH M 1 0.132 1 0.055 0.88 0.135 1 <0.125 1
summa PAH H 1 0.053 0.53 0.48 4.8 <0.200 1 <0.200 1
naftalen (C1-alkyl.) 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
naftalen (C2-alkyl.) 1 0.17 6.8 0.24 9.6 0.19 7.6 <0.12 1
naftalen (C3-alkyl.) 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
fenantren/antracen (C1-alkyl.) 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
fenantren/antracen (C2-alkyl.) 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
fenantren/antracen (C3-alkyl.) 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
Dibensotiofen 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
dibensotiofen (C1-alkyl.) 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
dibensotiofen (C2-alkyl.) 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
dibensotiofen (C3-alkyl.) 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1 <0.050 1
TOC 4.1 2.9 4.2 1.7

ggr 

referensvär

det

ggr 

referensvärd

et

ggr 

referensvär

det

ggr 

referensvär

det

ggr 

referensvär

det

Himleån Stora dammen

nordöstnordväst nordväst nordöst



Bilaga 14 - Normaliserade värden jämförelse gifter i sediment mellan provtagningarna

Gränsvärde

Referensprov 

uppströms

Referensprov 

uppströms Göingegården

HVMFS2019:25

*HAV2018:31 Kvarngården Kvarngården

Uppströms 

länsar

Uppströms 

länsar

Nedströms 

länsar

Nedströms 

länsar

Mellan 

länsar samlingsprov Östra sidan Mitt i ån Östra sidan Östra sidan

Västra 

sidan Västra sidan 

Provtagningsdatum 2022-05-09 2022-12-08 2022-05-09 2022-12-08 2022-05-09 2022-12-08 2022-12-08 2022-05-09 2022-12-08 2022-12-08 2022-05-09 2022-12-08 2022-05-09 2022-12-08
bensen n.d n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
toluen n.d n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
etylbensen n.d n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
summa xylener n.d n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
naftalen 0.138* n.d n.d. 0.369 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
acenaftylen n.d n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
acenaften n.d n.d. 0.548 n.d. 0.134 n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
fluoren n.d n.d. 0.93 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
fenantren n.d n.d. 1.845 n.d. n.d. 3.352 n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
antracen 0.024 n.d n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
fluoranten 2 0.092 n.d. 1.488 n.d. n.d. 4.545 0.369 n.d n.d. n.d. 0.092 n.d. 0.054 0.0948
pyren n.d n.d. 1.19 n.d. n.d. 3.807 0.325 n.d n.d. n.d. 0.069 n.d. 0.043 n.d.
bens(a)antracen n.d n.d. 0.476 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
krysen n.d n.d. 0.536 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
bens(b)fluoranten 0.071* n.d n.d. 0.339 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 0.065 n.d.
bens(k)fluoranten 0.068* n.d n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
bens(a)pyren 0.092* n.d n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
dibenso(ah)antracen n.d n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
bens(g,h,i)perylen 0.042* n.d n.d. 0.363 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.414
indeno(1,2,3,cd)pyren n.d n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.413793103
summa PAH 16 0.092 n.d. 7.56 n.d. 0.134 11.705 0.694 n.d n.d. n.d. 0.161 n.d. 0.148 0.922413793
summa cancerogena PAH n.d n.d. 1.351 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 0.05 0.413793103
summa övriga PAH 0.092 n.d. 6.19 n.d. 0.134 11.705 0.694 n.d n.d. n.d. 0.161 n.d. 0.098 0.50862069
summa PAH L n.d n.d. 0.917 n.d. 0.134 n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
summa PAH M 0.092 n.d. 4.917 n.d. n.d. 11.705 0.694 n.d n.d. n.d. 0.161 n.d. 0.098 0.094827586
summa PAH H n.d n.d. 1.714 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 0.05 0.827586207
naftalen (C1-alkyl.) n.d n.d. 1.29 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
naftalen (C2-alkyl.) n.d n.d. 0.488 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. 0.226 n.d. 0.092 0.413793103
naftalen (C3-alkyl.) n.d n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
fenantren/antracen (C1-alkyl.) n.d n.d. 0.554 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
fenantren/antracen (C2-alkyl.) n.d n.d. 0.298 n.d. n.d. 2.898 n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
fenantren/antracen (C3-alkyl.) n.d n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Dibensotiofen n.d n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
dibensotiofen (C1-alkyl.) n.d n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
dibensotiofen (C2-alkyl.) n.d n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
dibensotiofen (C3-alkyl.) n.d n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
TOC (% TS) 0.45 0.84 0.4 1.9 0.088 0.8 1.5 0.21 0.085 4.2 1.7 6 2.9

överskrider HVMFS 2019:25
överskrider *HAV2018:31

Göingegården

Ämne/Ämnesgrupp (mg/kg TS om inte 

annat anges)

Dagvattenutloppet Fågelskyddsområdet, norr om dämmet



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVL Svenska Miljöinstitutet AB // Box 210 60 // 100 31 Stockholm 
Tel 010-788 65 00 // www.ivl.se 

  
 


	C750 Oljerelaterade miljögiftshalter i sediment och biota efter dieselspill i Himleån
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Syfte
	Huvudstudie
	Provtagning
	Fältobservationer
	Provpunkt 1 - Kvarngården vid skolan 10 maj 2022
	Provpunkt 2 och 3 - Dagvattenrörutlopp 9 maj 2022
	Provpunkt 4 - Nedströms biflöde 10 maj 2022
	Provpunkt 5 - Lerugnen 10 maj 2022
	Provpunkt 6 - Göingegården 10 maj 2022
	Provpunkt 7 - Kockatorpet 10 maj 2022
	Provpunkt 8 - Motorvägsbron 10 maj 2022
	Provpunkt 9 - Järnvägsbron 9 maj 2022
	Provpunkt 10 - Utlopp 9 maj 2022
	Stora dammen 9 maj 2022
	Provpunkt 13 - Mitten av dammen
	Provpunkt 14 - Mitt vägen
	Provpunkt 11 - Nordväst om dämmet
	Provpunkt 12 - Nordöst om dämmet
	Lilla dammen 9 maj 2022
	Provpunkt 15 – Sydöst dämmet
	Provpunkt 16 – Sydväst dämmet
	Farehammarsviken
	Provplats 17-vid utflöde från stora dammen
	Provpunkt 18 – Ute i viken

	Resultat
	Fisk
	Biota - alger
	Sediment
	Himleån
	Getteröns Naturreservat - dammarna
	Farehammarsviken



	Uppföljande studie
	Provtagning
	Fältobservationer
	Provpunkt 1 - Kvarngården vid skolan
	Provpunkt 2 och 3 – Dagvattenrörutlopp
	Provpunkt 6 – Göingegården
	Provpunkt 11, 12 – Fågelskyddsområdet, norr om dämmet

	Resultat

	Slutsats
	Rekommendationer
	Referenser


	Binder3
	SlutrapportDieselspillHimleån_230309.pdf
	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3

	C750 Oljerelaterade miljögiftshalter i sediment och biota efter dieselspill i Himleån
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Syfte
	Huvudstudie
	Provtagning
	Fältobservationer
	Provpunkt 1 - Kvarngården vid skolan 10 maj 2022
	Provpunkt 2 och 3 - Dagvattenrörutlopp 9 maj 2022
	Provpunkt 4 - Nedströms biflöde 10 maj 2022
	Provpunkt 5 - Lerugnen 10 maj 2022
	Provpunkt 6 - Göingegården 10 maj 2022
	Provpunkt 7 - Kockatorpet 10 maj 2022
	Provpunkt 8 - Motorvägsbron 10 maj 2022
	Provpunkt 9 - Järnvägsbron 9 maj 2022
	Provpunkt 10 - Utlopp 9 maj 2022
	Stora dammen 9 maj 2022
	Provpunkt 13 - Mitten av dammen
	Provpunkt 14 - Mitt vägen
	Provpunkt 11 - Nordväst om dämmet
	Provpunkt 12 - Nordöst om dämmet
	Lilla dammen 9 maj 2022
	Provpunkt 15 – Sydöst dämmet
	Provpunkt 16 – Sydväst dämmet
	Farehammarsviken
	Provplats 17-vid utflöde från stora dammen
	Provpunkt 18 – Ute i viken

	Resultat
	Fisk
	Biota - alger
	Sediment
	Himleån
	Getteröns Naturreservat - dammarna
	Farehammarsviken



	Uppföljande studie
	Provtagning
	Fältobservationer
	Provpunkt 1 - Kvarngården vid skolan
	Provpunkt 2 och 3 – Dagvattenrörutlopp
	Provpunkt 6 – Göingegården
	Provpunkt 11, 12 – Fågelskyddsområdet, norr om dämmet

	Resultat

	Slutsats
	Rekommendationer
	Referenser






