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1 Bakgrund och syfte 
Relement Miljö Väst AB (”Relement”) utförde under 2020, på uppdrag av Sörstafors 
Fastighets AB, en miljöteknisk markundersökning som en del i arbetet med en ny 
detaljplan. I samband med det fortsatta arbetet med detaljplanen så framförde 
Miljöförvaltningen i Hallstahammars kommun önskemål om att undersökningen ska 
kompletteras med provtagning av grundvatten. 
 
Under våren/sommaren 2022 genomfördes installation av grundvattenrör och 
kompletterande provtagning av grundvatten inom detaljplaneområdet. Syftet med den 
kompletterande undersökningen är påvisa om det finns allvarliga markföroreningar som 
kan innebära att marken inte är lämplig för planerade ändamål.  
 
Området som är aktuellt för detaljplan ligger i Sörstafors, strax söder om väg E 18, invid 
Kolbäcksån, se figur 1 nedan. 
 

 
Figur 1. Karta med området för Sörstafors bruk markerat. 
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2 Områdesbeskrivning  
Området utgörs idag av äldre bruksbyggnader med ett fåtal bostäder. Kolbäcksån rinner 
söderut längs östra gränsen för området som berörs av planarbetet som uppgår till ca 10 ha, 
se även gul markering i figur 2 nedan.  
 
Jordlagren utgörs till största del av postglacial finlera (jorddjup 10–20 m) och ytliga 
fyllnadsmassor. Direkt öster om Kolbäcksån så finns i enlighet med SGU:s jordartskarta en 
grusås. Denna är en del av vattenskyddsområdet Vallby Kolbäck. Det finns ett nytt förslag 
på vattenskyddsområden där bruksområdet ingår i skyddszoner för yt- och 
grundvattenskydd. Nuvarande vattenskyddsområde syns i figur 3. 
 
Det finns två energibrunnar i närheten, men inga registrerade dricksvattenbrunnar.   
 

 
Figur 2.  Jordartskarta från SGU.  
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Figur 3. Nuvarande vattenskyddsområde kring Sörstafors. Källa: Naturvårdsverket. 
 
 
3 Genomförda undersökningar 

Grundvattenrören är placerade utefter var tidigare verksamheter legat i området enligt den 
historiska inventeringen, se tidigare rapport ”Rapport – Miljöteknisk undersökning i 
samband med planarbete för att möjliggöra bostäder och verksamheter inom Sörsta 6:1, 
2021-01-04”. Lägen för grundvattenrör har stämts av med Miljöförvaltningen i 
Hallstahammar före installation.  
 
Grundvattenrören har placerats där risken för förorening är som störst, bland annat bredvid 
den tidigare brandstationen (PFAS) och oljecisternen samt direkt söder om den stora 
fabriksbyggnaden. Ytterligare två grundvattenrör sätts i utkanten av fabriksområdet, det 
ena i tidigare område för förvaringsmagasin och det andra som ett bedömt uppströmsrör.  
 
Installationen av grundvattenrör genomfördes i maj 2022. Samtliga installerade rör är 
50mm PEH-rör. Lägen för respektive grundvattenrör redovisas i figur 3 nedan samt i bilaga 
1. Efter installation så renspumpades varje rör och därefter fick förhållandena stabiliseras 
innan provtagningen genomfördes ungefär en månad efter installationen. Samtliga 
grundvattenrör är installerade med två meters filter förutom 2201 som satts med endast en 
meter filter. 
 
Provtagningen visar att grundvattnets strömningsriktning i stora drag är mot Kolbäcksån. 
Lokalt så påverkas den dock av kanalen som går genom planområdet. 
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Figur 4. Lokalisering av installerade grundvattenrör och tidigare verksamheter. Den dominerande 
strömningsriktningen är mot sydost och Kolbäcksån, se blå pil.  
 
  

50 m 
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4 Provtagning 
Provtagningen av grundvatten genomfördes med peristaltisk pump. Innan grundvattenrören 
provtogs så lodades grundvattenytan och i samband med provtagningen så genomfördes 
fältmätningar avseende pH, konduktivitet och temperatur samt fältscreening med PID 
(detekterar flyktiga kolväten). Fältanteckningar redovisas i tabell 1 nedan. 
 
Tabell 1. Sammanställning av fältanteckningar från provtagning av grundvatten 

GV-rör Filterspets 
m u my* 

GVY** 
m u my 

pH Kond.  
[mS/cm] 

Temp 
[°C] 

PID Noteringar 

2201 3,0 2,71 - - - - Klart vatten. För lite vatten 
för fältmätningar 

2202 3,7 2,53 7,38 0,77 11,5 0 Klart vatten 
2203 3,1 1,99 6,93 1,05 10,8 0 Klart vatten 
2204 6,0 5,44 7,14 1,10 12,0 0 Klart vatten 
2205 5,0 2,96 7,04 0,64 10,7 0 Disigt vatten 
2206 4,0 1,83 6,68 1,89 10,5 0 Klart vatten 

*    m u my – meter under markyta 
**  GVY - grundvattenyta 
 

5 Analyser och resultat 
Prover från samtliga grundvattenrör har analyserats avseende BTEX, alifater, aromater, 
PAH:er, metaller och klorerade lösningsmedel. Tre av punkterna (2201, 2203 och 2206) 
har även analyserats avseende PFAS. Proverna för metaller har filtrerats i fält med undantag 
för 2201 där vattnet inte räckte till för alla kärl.  
 
Analyserna har utförts av Eurofins Environment som är ackrediterade för analyserna. En 
sammanställning av utvalda parametrar redovisas i tabell 2-5 nedan och kompletta 
analysprotokoll redovisas i bilaga 3. Jämförelse görs mot SGU:s bedömningsgrunder för 
grundvatten och SPI:s föreslagna riktvärden för grundvatten.  
 
Avseende PFAS så finns ännu inga fastsatta riktvärden att jämföra med, men SGI har tagit 
fram preliminära riktvärden för PFOS som kan användas för jämförelse. Efter att dessa togs 
fram har EFSA tagit fram nya värden för tolerabelt dagligt intag av PFAS-4 (PFOS, PFOA, 
PFNA och PFHxS). Jämförelse görs därför även gentemot Livsmedelsverkets nya riktvärde 
för dricksvatten justerat med utspädningsfaktorer mellan grundvatten och eventuell 
dricksvattenbrunn i enlighet med Naturvårdsverkets riktvärdesmodell (14 ggr för KM  med 
en  uttagsbrunn inom området och 47 ggr för scenariot MKM med en uttagsbrunn 200 m 
från området). För utvärdering så bedöms riktvärdet som antar en brunn på 200 m avstånd 
vara mest applicerbart då inga dricksvattenbrunnar finns inom detaljplaneområdet, men 
området kan omfattas av vattenskydd. 
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Tabell 2. Urval av analysresultat för metaller i grundvatten. Jämförelse görs med SGU:s 
bedömningsgrunder för grundvatten (SGU rapport 2013:01). Halter angivna i µg/l. 

Punkt 2201 2202 2203 2204 2205 2206 
Bedömningsgrunder för grundvatten 

1 2 3 4 5 

As 3,6 <0,2 0,21 0,39 0,22 5,8 <1 1-2 2-5 5-10 >10 

Cd 0,5 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1-0,5 0,5-1 1-5 >5 

Cr 5,3 5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,5-5 5-10 10-50 >50 

Cu 110 1 3 1,8 1,9 0,7 <20 20-200 200-1000 1000-2000 >2000 

Ni 5,6 1 5,2 4,3 2 2,7 <0,5 0,5-2 2-10 10-20 >20 

Pb 7,6 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,5-1 1-2 2-10 >10 

Zn 150 2,8 26 9 <2 3,3 5 5-10 10-100 100-1000 >1000 

 
 
Tabell 3. Urval av analysresultat för klorerade lösningsmedel i grundvatten. Jämförelse görs 
med SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten (SGU rapport 2013:01). Halter angivna i µg/l. 

Punkt 2201 2202 2203 2204 2205 2206 
Bedömningsgrunder för grundvatten 

1 2 3 4 5 

PCE <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
<0,1 0,1-1 1-2 2-10 >10 

TCE <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
 
 
Tabell 4. Urval av analysresultat för BTEX, alifater, aromater och PAH:er i grundvatten. 
Jämförelse görs med SPI:s riktvärden. Halter angivna i µg/l. 

Punkt 2201 2202 2203 2204 2205 2206 
Skydd av 

dricksvatten 
Skydd av ytvatten 

Bensen <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,5 500 

Alifater c8-10 <20 <20 <20 <20 <20 <20 100 150 

Alifater c16-35 <50 <50 <50 <50 <50 <50 100 3 000 

Aromater c8-10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 70 500 

Aromater c16-35 <5 <5 <5 <5 <5 <5 2 5 

PAH L <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 10 120 

PAH M 0,51 <0,04 <0,04 0,61 <0,04 <0,04 2 5 

PAH H 0,7 <0,04 0,06 0,64 <0,04 <0,04 0,05 0,5 
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Tabell 5. Urval av analysresultat för PFAS i grundvatten. Jämförelse görs med SGI:s 
preliminära riktvärden för PFOS samt omräknat för nytt TDI för PFAS4. Halter angivna i ng/l. 

Punkt 2201 2203 2206 
SGI:s preliminära 

riktvärde för PFOS 
Dricksvatten inom 

området- KM 
Dricksvatten ca 200 

m från områet - 
MKM 

PFBA 32 6,1 <0,6    

PFPeA 100 0,78 <0,3    

PFHxA 85 0,79 <0,3    

PFHpA 56 0,95 <0,3    

PFDA 1,5 <0,3 <0,3    

PFBS <0,3 0,75 <0,3    

6:2 FTS 1,1 <0,3 <0,3    

PFHxS 0,65 0,68 <0,3    

PFOA 56 10 <0,3    

PFOS 25 1,2 <0,2 45   

PFNA 9,1 <0,3 <0,3    

PFAS-4 91 12 -  56 188 

PFAS-11 370 21 -    
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6 Utvärdering 
Relement har på uppdrag av Sörstafors Fastighets AB utfört provtagning av grundvatten 
inom detaljplaneområdet som innefattar bland annat Sörsta 6:1. Provtagning har riktats mot 
områden inom olika delar av detaljplaneområdet samt där störst risk för förorening bedömts 
föreligga.  
 
Provtagningen visar att grundvattnets strömningsriktning i stora drag är mot Kolbäcksån. 
Lokalt så påverkas den dock av kanalen som går genom planområdet. Halterna i 
grundvatten är generellt låga och varken olja eller klorerade lösningsmedel har påträffats 
alls vid provtagningen. Halterna av tyngre PAH:er och metaller är lätt förhöjda men dessa 
beror till stor del på partiklar i vattnet och är inget som innebär någon betydande spridning 
till omgivning eller recipienter.  
 
PFAS påträffades i två av tre analyser och i ett av grundvattenrören, närmast tidigare 
brandstation, så ligger halterna strax över ett preliminärt riktvärde för skydd av grundvatten 
som används som dricksvatten inom området. Halterna PFAS avtar snabbt med avståndet 
från brandstationen och är lägre än det preliminära riktvärdet för en brunn 200 m från den 
tidigare stationen. PFAS utgör inga hälsorisker inom området och spridningen till ytvattnet 
i Kolbäcksån samt grundvatten nedströms är försumbar.  
 
Sammantaget bedöms inte föroreningar i grundvatten i området förhindra, väsentligt 
försvåra eller väsentligt fördyra en omställning till bostäder och verksamheter. Det 
kan bli aktuellt med rening av länsvatten i samband med kommande schaktarbeten, 
men det är inget som innebär stora tekniska problem eller väsentliga fördyringar i 
samband med exploatering. 
 
 
Relement Miljö Väst AB  
Göteborg 2022-09-02 
Linus Nilsson    Fredric Engelke 
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Plan bebyggelse

Innehållsförteckning



 
UPPDRAG 
 
Sörstafors – 1620-203 

VÄDER 
 
Sol, ca 20°C 

NOTERINGAR DATUM 
 
2022-06-18 

PROVTAGARE 
 
Linus Nilsson 

 

Provpunkt 
GVY vid 
omsättning 
(m u my) 

GVY vid 
provtagning 
(m u my) 

Spetsdjup 
rör (m u my) 

Filterlängd  
(m) 

Uppstick 
(m ö my) 

PID 
(ppm) pH Kond. 

(mS/cm) 
Temp 
(°C) Noteringar 

GV 2201  2,63 2,9 1,0 -0,08 
Dexlad 0    Inte tillräckligt med vatten 

för fältmätningar 

GV 2202  3,83 5,0 2,0 1,30 0 7,38 0,77 11,5  

GV 2203  2,08 3,0 1,0 -0,09 
Dexlad 0 6,93 1,05 10,8  

GV 2204  6,40 7,0 2,0 0,96 0 7,14 1,10 12,0  

GV 2205  3,97 6,0 2,0 1,01 0 7,04 0,64 10,7  

GV 2206  2,85 5,0 2,0 1,02 0 6,68 1,89 10,5  
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