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Sammanfattning: I Sverige finns många förorenade områden med klorerade lösningsmedel och Färgaren 3 i Kris-

tianstad är ett av dem. Där har tidigare legat en kemtvätt som använt sig av PCE (Tetrakloreten), där spill och läck-

age har förorenat stora delar av fastigheten.  PCE och dess metaboliter har en tendens att förorena stora volymer, 
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och dess nedbrytningszoner med hjälp av DCIP (Direct current induced polarization) och CSIA (Compound speci-
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övervaka och följa naturlig eller stimulerad nedbrytning i marken vid sanering av klorerade kolväten. DCIP mäter 

markens elektriska egenskaper och dess uppladdningsförmåga. CSIA mäter isotopförhållandet mellan kolisotoperna 
12C och 13C och kan därmed visa på nedbrytningsgraden för PCE i olika delar av marken. Resultaten från IP-

mätningarna gav en bra bild av PCE-utbredningen i marken och en PCE-källterm kunde urskiljas. CSIA visade sig 

vara en bra kompletterande metod till DCIP för att se att nedbrytning pågår och hur stor nedbrytningsgraden är. 

Koncentrationsanalys av grundvattenprover från respektive brunn där CSIA-analys utförts hjälpte också till att för-

stå nedbrytningsgraden ytterligare, genom att studera halterna av de olika PCE-metaboliterna. Dessa metoder till-

sammans gav en bra bild över föroreningssituationen i marken där det till stor del gick att avgöra om man befann 

sig i centrum av källtermen, i utkanten av den eller utanför. Utifrån tidigare DCIP-mätningar på fastigheten utfördes 
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ningen. Denna studie visar på att metoderna tillsammans är ett bra verktyg för framtida undersökningar för att kart-

lägga föroreningssituationen och att övervaka förändringar i föroreningssituation, bl.a. i saneringshänseende.   
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Abstract: In Sweden there are many contaminated sites with chlorinated solvents and Färgaren 3 in Kristianstad is 

one of them. Previously there has been a dry cleaner at the estate, where PCE (Tetrachloroethylene) was used. 

Through spills and leakages of PCE, the business has contaminated large parts of the property. PCE and its metabo-

lites have a tendency to contaminate large volumes, making these substances difficult to remediate. This master 

thesis focuses on trying to locate the contaminants and their degradation zones using DCIP (Direct current induced 

polarization) and CSIA (Compound specific isotope analysis) at Färgaren 3. These two methods may be helpful as 

monitoring tools to follow the natural attenuation or an engineered stimulated bioremediation action. DCIP 

measures the electrical properties of the soil and its ability to polarize. CSIA measures the changes in the carbon 

isotopic ratio between 12C and 13C and may thus indicate the degradation status of PCE in different parts of the 

ground. The results of the IP measurements gave a good picture of the PCE spread and the PCE source could be 

distinguished. CSIA proved to be a good complementary method to DCIP to see that degradation occurs and how 

far it has progressed.  Concentration analyses of groundwater samples from each well where CSIA-analysis were 

performed also helped to understand the degradation rate further, by studying the levels of the various PCE metabo-

lites. These methods together gave a good overview of the contaminated area, and could determine the location of 

the source term, degradation zones and clean area. Time-lapse DCIP measurements were also made on the property 

to see changes in the soil that were related to degradation. The time-lapse results did not appear to be related direct-

ly to degradation but to other changes of the contaminant.  This study shows that these methods together works as a 

good tool for future studies, to map the contaminated area and in remediation purpose monitor the changes of PCE. 
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1 Introduktion 
Förorenade områden är ett stort problem runt om i 

världen och utgör ett hot mot människors hälsa och 

miljö.  I Sverige pågår en omfattande riskbedömning 

av förorenade områden enligt MIFO-metodiken 

(Naturvårdsverket 1999), och detta är en del av uppfyl-

landet av det svenska miljömålet ”Giftfri miljö”, ett av 

de 16 miljömål som Sverige har för att uppnå generat-

ionsmålet. Detta syftar till att lämna över Sverige till 

nästa generation, med de stora miljöproblemen lösta 

(Naturvårdsverket 2012). Idag finns det i Sverige över 

80 000 potentiella förorenade områden, varav en bety-

dande del behöver åtgärdas (Naturvårdsverket 2015). 

Områdena innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen 

som dumpats, spillts eller läckt ut, beroende på vilken 

typ av verksamhet som bedrivits på området. Klore-

rade lösningsmedel är en ämnesgrupp av många, som 

leder till stora konsekvenser för hälsa och miljö vid 

spridning . Dessa lösningsmedel hade ett brett använd-

ningsområde inom industrin på grund av sina unika 

egenskaper. Kemtvättsbranschen använder sig bland 

annat av det klorerade lösningsmedlet perklorety-

len/tetrakloreten (PCE) och tidigare även av trikloreten 

(TCE), båda som tvättvätska.  Ämnena är mycket tox-

iska i små mängder. I slutet av 1980-talet fanns det 

cirka 500-600 aktiva kemtvättar i Sverige och år 2014 

hade antalet reducerats till omkring 400 (Englöv et al. 

2007). Majoriteten av de kvarvarande kemtvättarna 

använder PCE (Olsson 2014). Föroreningssituationen 

vid äldre kemtvättar varierar och beror till stor del på 

hanteringen av lösningsmedlen. På Färgaren 3 i Kristi-

anstad bedrevs kemtvättsverksamhet under åren 1906-

1988 med användning av framförallt PCE. Detta har 

medfört att fastigheten idag är i akut behov av sanering 

på grund av att föroreningen hotar Kristianstads hu-

vudsakliga grundvattenmagasin som ligger på cirka 

100 m djup och är norra Europas största grundvattens-

resurs. Förorenigen på området går ner till 20 m djup i 

ett av källområdena (Engdahl 2011; Mårtensson 2015). 

Kristianstad kommun är i starten av en sanering som 

ska pågå under 2016-2017. Under första året ska de 

ytliga förorenade jordmassorna schaktas bort, ca 7000 

m3. Under andra året ska en termisk in situ-behandling 

göras, dvs. en förångning av kvarvarande klorväteföre-

ningar, belägna i de djupare svårtillgängliga massorna, 

ca 14 000 m3 (Mårtensson 2015).  
Metoder som används idag för att avgränsa förore-

ningar och ta reda på hur spridning skett samt var sa-

neringen ska utföras, är framförallt borrning eller 

provgropsgrävning för jordprovtagning samt grundvat-

tenprovtagning.  För att få jord- och vattenprover på 

djupet och för att avgöra källområde och förorenings-

plymens utbredning och riktning, borras brunnar uti-

från tidigare känd föroreningshistorik och förutsedd 

utbredning i området. Detta är inte ett kostnadseffek-

tivt sätt att jobba på. Det finns också en risk med att 

borra i marken då man riskerar att föroreningarna 

sprids mellan olika jord- och berglager och således 

mellan akvifärer. Effektiverare metoder behövs således 

så att kostnaderna och risken för spridning blir lägre 

och avgränsningen säkrare, för att vi ska nå vårt miljö-

mål ”Giftfri miljö” inom en generation.  

 

1.1 Syfte  
Syftet med denna studie är att studera och utvärdera 

om de redan två existerande metoder, resistivitet och 

inducerad polarisation (DCIP) samt ämnesspecifik 

isotopanalys (CSIA), tillsammans kan utgöra ett bra 

verktyg för att få en mer heltäckande bild av förore-

ningssituationen i marken samt möjlighet till övervak-

ning av de klorerade kolvätena och deras förändringar 

i marken. Andra föroreningar som förekommer på 

fastigheten är bland annat; zink, koppar, bly och kad-

mium och dessa förekommer främst i fyllnadsmateri-

alet samt petroleumprodukter, men undersöks inte i 

denna studie. DCIP är en metod som mäter markens 

lednings- och polarisationsförmåga. CSIA är en metod 

som mäter isotopförhållandet för ett specifikt ämne. 

Denna uppsats är ett försök att få en uppfattning om 

vad som händer i marken med hjälp av just DCIP och 

CSIA på det mycket väl undersökta Färgaren 3-

området i Kristianstad, och jämföra resultaten från de 

båda metoderna med de redan utförda undersökningar-

na. Genom dessa två icke-destruktiva metoder vill vi 

testa om vi utifrån våra resultat hade kunnat optimera 

ett provtagningsprogram och även ge möjlighet till en 

förenklad och förbättrad övervakning av in situ-

saneringar. CSIA görs på vattenprover idag, men tester 

för att de ska kunna utföras genom gasprovtagning på 

markytan är pågående. CSIA ska vara ett hjälpmedel 

för att förstå hur nedbrytningen i marken av PCE och 

TCE fortskrider (kvantifiering). DCIP-mätningarna ger 

en bild av markens geologi och föroreningens lokali-

sering, genom att mäta markens resistivitet och polari-

sationsförmåga. Mätningar görs vid upprepade till-

fällen och jämförs sedan med varandra för att få fram 

skillnader i marken som indikerar på nedbrytning eller 

andra förändringar. Avsikten är att koppla nedbryt-

ningszoner som identifierats utifrån DCIP-profiler med 

CSIA längs en profil, för att påvisa att nedbrytning av 

PCE sker. Förhoppningen är att dessa två metoder ska 

kunna komplettera varandra för att få ett bra dataun-

derlag, både för att förstå geologi och hydrogeologi i 

undersökningsområdet, men också för att kunna följa 

den naturliga eller stimulerade nedbrytningen eller 

gasavgång pga. av termisk behandling. En förhopp-

ning är att med hjälp av DCIP scanna av större ytor av 

förorenade områden och sedan kunna avgränsa förore-

ningarnas utbredning och på så sätt reducera antalet 

borr- och provtagningspunkter. Om detta visar sig vara 

ett lyckat koncept, kan kombinationen av CSIA- och 

DCIP-mätningar hjälpa till att kvantifiera nedbrytning 

på platsen samt användas på andra områden förore-

nade med klorerade lösningsmedel. Färgaren 3 har 

goda förutsättningar för att testa denna kombinerade 

undersökningsmetodik. Denna uppsats är en del av det 

Formasfinansierade ACDC-projektet samt TRanspe-

rent Underground STructure, TRUST. 
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1.2 Frågeställningar  
 Är DCIP och CSIA lämpliga metoder för att 

avgränsa föroreningsområdet för planering av 

borrning och provtagning i förundersöknings-

syfte? 

 Kan de två metoderna DCIP och CSIA tillsam-

mans kvantifiera nedbrytningsgraden och visa 

på var den sker i marken genom tidsseriemät-

ningar? 

 Kan CSIA vara en bra kompletterande metod 

för att få en bättre förståelse för de förändringar 

vi kan urskiljas genom DCIP tidsseriedata, dvs. 

kan det verifieras att skillnaderna i DCIP beror 

på fortskridande nedbrytning av PCE och dess 

metaboliter? 

 Vad orsakar de förändringar som kan urskilja i 

tidsseriemätningarna? Har exempelvis geologin 

någon påverkan på var nedbrytning sker? 

 Kan användning av två olika baselektrod-

avstånd ge bättre upplösning och en tydligare 

bild av PCE-källtermen då denna befinner sig i 

den ytligare delen av marken? 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Färgaren 3 – områdeshistorik och 
områdesbeskrivning   

Den före detta kemtvätten ligger väster om järnvägen 

och gränsar till Helge Å. Närområdet i söder-, väster- 

och norr består av lätt industriverksamhet och försälj-

ning. Öster om fastigheten är en cykelväg anlagd i 

nord-sydlig riktning. Denna cykelväg gränsar till 

Helge å och dess våtmark (Figur 1).   

På fastigheten låg en av Sveriges äldsta kemtvättar 

som också var en av de första med att använda PCE. 

Under verksamhetsåren expanderade verksamheten 

och nya byggnader anlades. Det är oklart hur avfallet 

från verksamheten omhändertogs, men troligen lämna-

des det på den lokala deponin. Det finns också miss-

tankar om att avfallet fram till 1960 dumpades i våt-

marken öster om fastigheten. PCE tror man förvarades 

i 200 liters oljefat innan 1970 och därefter i en tank 

utanför byggnaden (Engdahl et al. 2011). Kemtvätts-

byggnaderna revs 2001 och fastigheten täcks idag av 

vegetation med gräs och buskar.  
 

2.2 Geologi 
Kristianstadbassängen består av kritavlagringar med 

en varierad mäktighet till urberget som utgörs av olika 

typer av gnejs och granit. Bassängen har en varierande 

mäktighet med ett djup till urberget på ca 200 m i sö-

der och 0-50 m i de norra delarna (Gustafsson et al. 

1979). De sedimentära avlagringarna är deponerade i 

en urbergsänka som bildades genom tektoniska block-

rörelser under Mezosoikum och ligger norr om Tor-

nquistzonen. Bassängens typiska stratigrafi består av 

residual kaolinlera som på vissa ställen blivit omarbe-

tad, glaukonitsandsten, kalksten och kvartsandsten och 

ett mellanting av dessa bergartstyper, och följs därefter 

av kvartära avlagringar (Bergström & Sundquist 

1978). De kvartära sedimenten varierar i tjocklek inom 

bassängen, och är mäktigast inom bassängens centrala 

delar (Gustafsson et al. 1979; Siverson 1992). De 

kvartära sedimenten består till stor del av en övervä-

gande varvig lera, morän- och isälvsavlagringar 

(Gustafsson et al. 1979).  

Vad tidigare undersökningar kommit fram till vid 

undersökning av geologin på undersökningsområdet 

Färgaren 3 är baserad på borrningar och visas i Figur 2 

(Engdahl et al. 2011). En sandig kalkrik morän domi-

nerar de kvartära avlagringarna. Jordlagerföljden på 

området kan delas in i en västlig- och en östlig del. I 

den västliga delen börjar moränen några få meter un-

der markytan och sträcker sig ner till 15 m djup. Morä-

nen överlagras av ett varvig siltigt lerlager som visats 

vara diskontinuerligt (Englöv et al.  2011). Fyllnads-

materialets varierar i tjocklek över hela fastigheten 

från ca 2 m i den västra delen för att sedan avta till 

några decimeter, och i öster sedan tillta igen till mäk-

tighet upp mot 6 m i och med skyddsvallen mot våt-

marken. I den östra delen av fastigheten ökar djupet 

till moränen successivt åt öster samtidigt som dess 

mäktighet minskar. Moränen når ner till ett djup på 20 

m. Ett ca 5 m mäktigt lerlager överlagrar moränen och 

följs av ett lateralt begränsat sandlager. Ett torvlager 

med inslag av sand överlagrar sedan både sandlagret 

och lerlagret och täcks därefter av fyllnadsmaterialet. 

Öster om vallen finns en våtmark med avlagringar av 

dy och torv.  Leran, torven och sanden bedöms tillhöra 

Helge ås gamla strandlinje. En sandig kalksten under-

lagrar de kvartära sedimenten ner till ett djup på ca 90 

m där glaukonitsandstenen påträffas. Glaukonitsand-

stenens mäktighet är uppskattad till 35 m och därefter 

påträffas det kristallina berget (Engdahl et al. 2011).  
 

2.2.1 Hydrogeologi 

Kristianstadslätten har ett flertal akvifärer. Den viktig-

aste akvifären är den i glaukonitsandstenen, vilken 

också är Sveriges största. Den är belägen från kritberg-

grundens undre delar och ner i den dåligt konsolide-

rade glaukonitsandstenen och täcker stora delar av 

Figur 1. Översiktskarta av området kring Färgaren 3. Fastig-

heten Färgaren 3 ligger inom den röda markeringen.  © Lant-

mäteriet [I2014/00579]   
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Kristianstadslätten. Akvifären är uppdelad i en nord-

lig- och en sydlig del, med en dålig hydraulisk förbin-

delse däremellan. I bassängen finns flera andra goda 

akvifärer, de kvartära isälvs- och sandavlagringarna 

samt de kalkrika kritsedimenten (Englöv et al. 2001).  

Det generella grundvattenflödet på Kristianstad-

slätten har en ostsydostlig riktning. På grund av en 

ökad befolkning i bland annat Kristianstad, har grund-

vattenuttaget ökat, vilket har bidragit till ett ändrat 

grundvattenflöde i vissa områden. Kristianstad kom-

muns vattenförsörjning är grundvattenbaserad. Vatten-

verket tar vatten från brunnsanläggningarna Näsby- 

fältet och Centrala staden. Centrala stadens pumpstat-

ion ligger ca 900 m från Färgaren 3 och tar sitt vatten 

från glaukonitsandstenen. Enligt Nordlanders (2014) 

modellering i MIKE SHE, som gjorts för Färgaren 3, 

visar att Färgaren 3-området ligger i avsänkningstrat-

ten för Centrala stadens brunnsanläggningar och där-

med inom ett område med påvisat förändrat grundvat-

tenflöde både horisontellt och vertikalt.  Förändringen 

av flödet vertikalt är som störst i sandstenslagret där de 

största grundvattenuttagen görs. Tidigare var detta ett 

utströmningsområde, men är idag på grund av det 

ökade uttaget ett inströmningsområde. Trycknivån i 

sandstenen har minskat avsevärt och den hydrauliska 

gradienten har förändrats från att vara sydostlig till att 

riktas mot nord–nordost mot Centrala stadens- och 

Näsby fältets pumpstationer. Moränen har inte direkt 

påverkats och har sitt generella grundvattenflöde mot 

öster (Nordlander 2014). Från undersökningarna av 

Engdahl et al. (2011) och Bank (2014) talas det om en 

mer dominarenade grundvattenriktning år söder som är 

påverkad av pumpning till industrin söder om Färgaren 

3-området. Utifrån spridningsmönstret från provtag-

ningarna framgår det att grundvattenflödesriktningen 

varierat på lokal nivå beroende på uttagen både i söder 

och nordost. Bank (2014) utesluter dock inte att det 

också förekommer ett ost-nordostligt grundvattenflöde 

vid vissa tidpunkter. Mätning av grundvattenytan i 

brunnar på Färgaren 3 påvisar variationer som kan 

kopplar till livsmedelindustrins pumpning som sker 

under veckodagarna och sedan en påfyllning under 

helgen Figur 3. Fluktuationer av grundvattenytan inom 

området sker ständigt på grund av pumpningar runt 

området. På grund av det varierande och ändrade 

grundvattenflödet inom Färgaren 3-området samt att 

området numera är ett inströmningsområde för sand-

stenen, ökar den potentiella risken för att föroreningar-

na ska transporteras ner till glaukonitsandstenen och 

därmed kunna ge ett förorenat kommunalt dricksvat-

ten.   

Det är enbart MIKE SHE-modelleringen av Nord-

lander (2014) som har påvisat ett dominerande flöde i 

nordnordostlig riktning. Tidigare MIKE SHE-modeller 

på en mer regional nivå har påvisat en flödesriktning 

mot sydsydost. Jord- och vattenprovtagning för kart-

läggning av föroreningsutbredning är inte gjord i nord-

nordostlig riktning utanför området, med undantag 

från något jordprov i våtmarken. De prover från våt-

marken som tagits, visade på låga halter av PCE. Pro-

blemet kan dock vara att prover inte är tagna tillräck-

ligt långt ner och att PCE-plymen rör sig ner under ler- 

och torvlagret. 

 

2.3 Föroreningssituationen  
Föroreningssituationen är allvarlig och det är en av 

Skånes mest förorenade fastighet. På området har det 

sedan 2003 gjorts ett flertal miljötekniska undersök-

ningar, vilket gett en stor mängd data över förore-

ningssituationen i jord och grundvatten på platsen 

(exempelvis Engdahl et al. 2011; Lumetzberger 2014; 

Bank 2014).   

  De jordprover som har tagits har verifierat tre käll-

områden på fastigheten där höga halter av PCE före-

Figur 2.Bilden illustrerar geologisk uppbyggnad och PCE-utbredningen på Färgaren 3. Bilden är schematiskt ritad (Endahl et 

al.2011; Använd med tillstånd från Kristianstad kommun). 
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kommer och möjligtvis i fri fas. Dessa källområden 

illustreras i Figur 4 (Engdahl et al. 2011). Ett av dessa 

källområden (Källområde 1) har styrkts av de DCIP-

mätningar som tidigare utförts av Lumetzberger 

(2014) och  Johansson et al. (2015) (Figur 5). Det an-

ses finnas mellan 1-2 ton klorerade lösningsmedlen i 

marken som ska ha förorenat ca 20 000 m3, där den 

större mängden finns i de översta 0-4 metrarna. Pro-

verna visar också på att föroreningen trängt ner till ca 

20 m djup. Från Källområde 1 som är beläget vid den 

gamla kemtvättsbyggnaden, beräknas 1-10 kg klore-

rade lösningsmedel spridas årligen med grundvattnet. 

Spridningen verkar främst ske från ett djup mellan 10-

20 m i den sandiga moränen, även om den största 

mängden av föroreningen ligger ytligt och därmed 

förorenat stora delar av leran, torven och fyllanden. De 

två andra källområdena har haft en mindre omfattande 

spridning till grundvattnet och är kopplade till gamla 

avlopp och avloppsledningar (Bank 2014). Förore-

ningen i dessa två källområden når inte djupare ner än 

till 3 m inom fastigheten (Bank 2014). Förorenings-

spridning i moränen har skett både i nord-nordostligt 

och sydlig riktning pga. varierande grundvattenuttag 

vid olika tidpunkter. Föroreningsplymen täcker en yta 

på ca 100 000 m2 (Bank 2014) och sträcker sig ca 200 

m utanför fastigheten (Engdahl et al. 2011). De högsta 

PCE-halterna uppmätta i jordprov ligger på 100 mg/kg 

till 1000-tals mg/kg i de översta metrarna i källområ-

dena, vilket indikerar fri fas av ämnet (Bank 2014). 

Grundvattenproverna från samma område innehåller 

150 000 µg/l PCE på 15 m djup i en av brunnarna, 

vilket också tyder på att fri fas av PCE förekommer 

Figur 3. Variationer i grundvattenytan under perioden den 2-

10 oktober 2013 som är kopplade till livsmedelindustrins 

pumpning söder om Färgaren 3 i glaukonitsandstenensakvi-

fären. Under veckodagarna kan vi se hur grundvattenytan 

sjunker. Den fylls på till en viss del under varje kväll. När 

helgen infaller ser man hur grundvattenytan stiger igen, på 

grund av att ingen pumpning förekommer. Mätningarna på 

grundvattenytan är gjorda i fyra brunnar på Färgaren 3. På y-

axeln visas grundvattenytan i meter över havet och x-axel 

visar datum. (Använd med tillstånd, Lumetzberger 2014)  

ner till detta djup. Utanför källområdena är förore-

ningshalterna av PCE lägre pga. nedbrytning och ut-

spädning. Metaboliten TCE kan hittas upp till ca 50 m 

utanför källområdet, och utanför fastighetsgränsen 

finns metaboliterna cDCE (cis-dikloreten) och VC 

(vinylklorid) i grundvattnet. Den uppskattade mängden 

klorerade lösningsmedel som spridit sig från platsen 

under åren till plymområdet nedströms, är beräknad 

till att ligga mellan 50 – 500 kg (Engdahl et al. 2011).  

2.4  Sanering av Färgaren 3  
Enligt Kristianstad kommuns tidsplan ska saneringen 

av området pågå under 2016-2017 och därefter ska en 

uppföljning göras fram tills 2022 med provtagningar i 

jord och grundvatten. Under 2016 ska omläggningar 

av ledningar och vägar göras runt området. I april 

2016 startades schaktsaneringen av de ytliga förore-

nade jordmassorna i källområdet som är omkring 7000 

m3. Schaktsaneringen kommer att utförs i två etapper 

under 2016, och samtidigt kommer regelbunden jord-

provtagning utföras för att kontrollera att saneringsmå-

len uppnås. År 2017 påbörjas en termisk in situ-

behandling av de djupare förorenade massorna (>3 m). 

Kristianstad kommun håller för tillfället på att upp-

handla vilken termisk metod som ska användas, och 

det står mellan Thermal Conductive Heating (TCH) 

och Electric Resistance Heating (ERH). Upphandling-

en förväntas vara färdig hösten 2016. Metoden går ut 

på att marken värms upp kring nerborrade elektroder, 

som antingen värms upp med el eller med gas. Vid 

uppvärmningen av marken kommer de klorerade äm-

nena att förångas, samlas upp och omhändertas. Vilken 

temperatur som marken ska värmas till är inte helt 

bestämt (Mårtensson 2015; Bank 2016). Därefter kom-

mer en uppföljning med provtagning att utföras på 

platsen under fem års tid och beräknas vara avslutad 

Figur 4. Bilden visar var de tre olika källområdena är lokali-

serade på Färgaren 3. Utbredningen av källområdena är den 

sammanlagda för alla djup och inte bara just vid ytan 

(Använd med tillstånd, Bank 2014).  
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2022 (Mårtensson 2015). Detta görs för att säkerställa 

att acceptabla halter i jord- och grundvattenprov upp-

rätthålls och att spridningen från området har minskat 

(Bank 2014). 

2.5  Klorerade lösningsmedel  
Klorerade lösningsmedel är en stor grupp ämnen som 

tillhör de alifatiska kolvätena (chlorinated aliphatic 

hydrocarbons, CAH) och är organiska föreningar, där 

en eller fler väteatomer ersatts av kloratomer. De är 

framtagna på konstgjord väg, och har ett brett använd-

ningsområde på grund av deras goda egenskaper som 

avfettning- och lösningsmedel samt att de är svåran-

tändliga. I den svenska industrin har dessa klorerade 

lösningsmedel använts i stor utsträckning som lös-

ningsmedel och extraktionsmedel (Englöv et al. 2007). 

CAHer kan delas in i tre kategorier beroende på deras 

strukturella egenskaper: klorerade metaner, etaner och 

etener (Cwiertny & Scherer 2010). Ett stort problem 

med CAH är att de är toxiska i mycket låga koncent-

rationer. Det är inte alltid moderämnet som är det mest 

toxiska utan även metaboliterna (Englöv et al. 2007). 

Metaboliterna har en tendens att förorena stora voly-

mer av både jord, vatten och luft, på grund av att de är 

mobila i flera faser (Englöv et al. 2007). Av klore-

tenerna är det trikloreten (TCE) och vinylklorid (VC) 

som anses vara de mest toxiska p.g.a. att de är cance-

rogena (Andersson et al. 2012; Guha et al. 2012). PCE 

har klassificerats som sannolikt cancerframkallande 

för människor (Guha et al. 1012). Metaboliter blir se-

kundära föroreningar som ett resultat av nedbrytningen 

av moderämnet och ackumuleras på grund av att ned-

brytningshastigheten av dessa oftare är lägre än för 

moderämnet. Nedbrytningen är dock beroende av 

markförhållandena (Mattes et al. 2010). Det breda 

användningsområdet för klorerade lösningsmedel har 

lett till många förorenade områden runt om i världen.  

Föroreningarna har oftast uppstått till följd av läckage 

och spill eller ovarsam hantering (Englöv et al. 2007). 

PCE, TCE och cis-dikloreten (cDCE) är giftiga för 

vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga 

långtidseffekter i vattenmiljön (Kemikalieinspektionen 

2015).  

       I Sverige har klorerade lösningsmedel använts 

under ungefär 100 års tid och resulterat i tusentals för-

orenade områden. Inom den svenska kemtvätts-

branschen har man använt sig av både PCE och TCE. 

Dock har PCE inom kemtvättsbranschen varit av störst 

betydelse sedan 1940. I mitten på 1970-talet var PCE-

förbrukningen som högst. Därefter minskade konsumt-

ionen av lösningsmedel radikalt. Detta berodde till stor 

del på en striktare reglering av arbetsmiljön och för-

bättrad teknologi.  Några decennier därefter kom också 

vetenskapen om ämnenas effekter på miljön (Englöv et 

al. 2007). Inom kemtvättsbranschen användes år 2011 

drygt 95 ton PCE (Olsson 2014).   

 

2.5.1 Fysiska och kemiska egenskaper 

De klorerade etenerna har olika fysiska och kemiska 

egenskaper, som styr var de olika ämnena hamnar i 

miljön (Cwiertny & Scherer 2010).  PCE och TCE 

tillhör gruppen DNAPL, Dense Non-Aqueous Phase 

Liquids och är därmed tunga svårlösliga (i vatten) 

icke-polär vätskor. Det utmärkande för PCE och TCE 

är deras höga densitet på 1,622 g/cm3 respektive 1,46 

Figur 5. Bilden visar lokalisering av huset med kemtvättsverksamheten på Färgaren 3 innan det revs (röd streckad markering). 

De gula cirklarna visar var PCE förvarades och blåstes ut efter användning., Inom Källområde 1 (vit markering) ligger också 

utblåset och PCE-tanken, som är huvudorsak till föroreningssituationen. Källområde två ligger vid avloppsledningen (Waste 

Water Well). Källområde 3 syns inte på bilden. Den gröna linjen visar profil 12 som har undersökt inom detta arbete. 

(Modifierad och använd med tillstånd, Lumetzberger 2014).  
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g/cm3, vilket är högre än vatten (1g/cm3) samt deras 

hydrofobisitet. Detta innebär att ämnena sjunker ner 

genom marken och lägger sig på botten av en akvifär 

och kan sedan börja röra sig horisontellt. Densiteten 

och de hydrofoba egenskaperna minskar med nedbryt-

ningsgraden på grund av förlusten av kloratomer och 

en större polaritet. Volatiliteten av ämnet ökar också 

med varje steg av nedbrytningen (Englöv et al. 2007).   

PCE och TCE kan förekomma i ren fri fas i marken 

om mängden av ämnet visar sig vara tillräcklig, och 

detta sker på grund av deras hydrofoba egenskaper 

(Englöv et al. 2007). Det finns miljövariabler som 

påverkar ämnenas löslighet såsom temperatur och sali-

nitet. En ökning av salthalten minskar lösligheten av 

klorerade lösningsmedel (Cwiertny & Scherer 2010). 

En ökad temperatur kommer att minska PCEs densitet 

och viskositet vilket också gör ämnet mer lättlösligt 

(Sleep & Ma 1997). 

          

2.5.2 Spridningsvägar  

Läckage och spill till miljön av CAHer sker oftast i 

vätskefas (Cwiertny & Scherer 2010). För att det ska 

bildas en mark- eller vattenförorening, måste mängden 

som släpps ut vara tillräckligt stor för att förhindra att 

den förångas. När föroreningen väl har kommit ut i 

naturen kommer den att röra sig vertikalt genom mar-

ken till följd av gravitationen. Föroreningen tar sig 

fram i sprickor och i permeabla lager och kan därmed 

nå ner till stora djup. Eftersom lösningsmedlen är hyd-

rofoba, har en hög densitet och låg viskositet kan äm-

nena röra sig snabbt och i motsatt riktning till grund-

vattenflödet och därmed spridas över stora arealer och 

i oväntade riktningar. Den fria fasen DNAPL kan dess-

utom röra sig lateralt beroende på de geologiska förut-

sättningarna, som när det påträffar ett impermeabelt 

lager (Englöv et al. 2007). När föroreningen i sin fria 

fas rör sig genom en formation efterlämnas rester av 

föroreningen i porerna i form av residualdroppar 

(droppar av fri fas) och förorenar grundvattnet. Resi-

dualdropparna kvarhålls i porerna av de kapillära kraf-

terna (Englöv et al. 2007). 

Ett område där ämnet påträffas i fri fas i en geolo-

gisk formation, kallas källområde eller källterm. 

Grundvattenflöden som passerar en källterm kommer 

att blir förorenade och skapar en plym med lösta CA-

Her nedströms källtermen. Plymen uppkommer då 

föroreningen delvis löses i det förbipasserande grund-

vattenflödet och kan nå stora avstånd (kilometer) från 

källtermen. Att ämnena kan färdas kilometerlånga av-

stånd beror på deras låga nedbrytningsgrad och låga 

absorptionsförmåga. Föroreningen kommer oftast att 

följa grundvattenflödet. Under transporten kommer 

koncentrationen att bli mer diffus på grund av utspäd-

ning och nedbrytning till andra metaboliter längs ply-

men. Metaboliter kan röra sig från den mättade zonen 

till den omättade vid grundvattenfluktuationer och 

övergå i fast form eller gasfas. Borrning i källområden 

med klorerade lösningsmedel kan medföra att ämnena 

förflyttar sig till andra delar av formationen, som tidi-

gare varit opåverkade, och kan därmed bidra till sprid-

ning av föroreningen till anda delar och formationer 

(Englöv et al. 2007).  

 

2.5.3 Nedbrytningskedjan för klorerade lös-
ningsmedel 

Klorerade lösningsmedel kan brytas ner naturlig av 

mikroorganismer i marken, men för att nedbrytningen 

ska kunna ske behövs rätt bakterier i marken. Klore-

tener bryts ner i olika steg där en kloratom i taget er-

sätts med en väteatom. Nedbrytningsstegen är från 

PCE till TCE, cDCE, VC och till slut eten och klorid-

joner (Figur 6). Nedbrytningen av de högklorerade 

ämnena PCE och TCE sker genom reduktiv deklore-

ring, dvs. bakteriell nedbrytning av ämnet under syre-

fria förhållanden. De lågklorerade ämnena bryts ner 

genom antingen oxidation eller reduktion beroende på 

redoxförhållandena i marken och de mikrobiella för-

hållandena i akvifären (Englöv et al. 2007).  

Figur 6. Bilden visar de olika nedbrytningsstegen från PCE 

till eten.  
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2.5.3.1 Anaerob reduktiv deklorering  
PCE och TCE kan endast undergå anaerob reduktiv 

deklorering och detta sker under reducerande förhål-

landen (Englöv et al. 2007). Den reduktiva deklore-

ringsprocessen stannar oftast vid metaboliten cDCE, 

på grund av att bakterierna inte klarar av att fullborda 

hela nedbrytningen ner till eten, vilket resulterar i en 

ofullständig deklorering. Det finns en grupp av bakte-

rier som tillhör gruppen Dehalococcides som har för-

mågan att fullfölja hela nedbrytningssteget till eten 

(Englöv et al. 2007; Tiehm & Schmidt 2011). Dock 

förekommer inte dessa bakterier på alla platser, utan 

måste tillföras marken vid in situ-sanering. Vid brist 

på Dehalococcides kommer en ackumulation av cDCE 

bildas och börjar först brytas ner när plymen når 

aeroba förhållanden där nedbrytningen kan fortsätta 

till eten (Englöv et al. 2007; Tiehm & Schmidt 2011). 

Även om Dehalococcides är närvarande, kommer en 

ackumulation av cDCE och VC att förekomma, på 

grund av att nedbrytningen från VC till eten är det 

långsammaste steget (Maymó-Gatell et al. 1997). Ned-

brytningen sker oftast i akvifären. Vid in situ-

saneringar av de högklorerade ämnena kan biostimule-

rad nedbrytning användas. Det innebär att en utvald 

bakteriekultur tillförs marken. Tillförseln av bakterier-

na påskyndar de biologiska nedbrytningsprocesserna. 

För att stimulera tillväxten av bakterierna i marken 

tillförs ett hjälpande substrat i form av en organisk 

kolförening eller väte samt en förstärkning av den 

anaeroba miljön (Englöv et al. 2007). När kolförening-

en tillförs marken kan väte bildas av de fermenterade 

bakterierna. Vätet som frigörs kommer att fungera som 

en elektrondonator och kloretenerna som elektro-

nacceptorer, där väteatomerna ersätter kloratomerna 

(Englöv et al. 2007; Tiehm & Schmidt 2011).  

 

2.5.3.2 Aerob och anaerob oxidation  
Under både aeroba och anaeroba förhållande kan de 

lågklorerade ämnena cDCE och VC oxideras både 

metaboliskt eller co-metaboliskt. Den metaboliska 

nedbrytningen kan beskrivas som direkt oxidation 

(Tiehm & Schmidt 2011). Den metaboliska nedbryt-

ningen har visat sig ha fördelar som saneringsmetod 

jämfört med den co-metaboliska och kräver inga 

elektrondonatorer. Den förhindrar dessutom ackumu-

lation av stabila metaboliter samt förbättrar grundvat-

tenkvaliten (Tiehm & Schmidt 2011). Denna metod 

används i akvifärer där syreförhållandena varierar mel-

lan en anaerob och en aerob miljö (Tiehm & Schmidt 

2011). När aeroba förhållande råder kommer syret att 

fungera som elektronacceptor och därmed reduceras 

till vatten, och föroreningen kommer att oxideras till 

ofarliga biprodukter, såsom koldioxid och vatten. När 

det istället råder anaeroba förhållandet fungerar olika 

former av oorganiska ämnen som elektronacceptorer, 

exempelvis nitrat eller järn(III)-hydroxider. Att an-

vända denna typ av nedbrytning vid sanering är kost-

nadseffektivt, då bakterierna använder cDCE och VC 

som tillväxtsubstrat eller som energikälla för ämnes-

omsättningen (Englöv et al. 2007). De mikrobiella 

populationerna skiljer sig åt vad gäller nedbrytning av 

VC och cDCE och kräver olika reducerande förhållan-

den i maken (Mattes et al 2010). Bakterierna som bry-

ter ner cDCE är inte lika vanliga som de som bryter 

ner VC (Mattes et al. 2010). Vid sanering av VC-

föroreningsplymer tillämpas ofta direkt oxidation ge-

nom injektion av luft eller syre till marken (Englöv et 

al. 2007).  

Den co-metaboliska oxidationen sker via bakterier 

vars huvudsakliga energikälla är metan, eten och am-

monium, men de kan av misstag oxidera kloretener. 

Det sker inget energiutbyte vid nedbrytning av klore-

tenerna, därav namnet co-metaboliskt (Tiehm & Sch-

midt 2011). Denna oxidativa nedbrytning är alltså 

slumpartad och beroende av elektrondonatorer som 

metan, eten och ammonium (Englöv et al. 2007). 

Denna saneringsmetod tillämpas inte i lika stor grad 

längre, på grund av att den leder till toxiska förhållan-

den då de nedbrytande enzymerna så småningom blir 

inaktiva och bakterierna dör (Tiehm & Schmidt 2011; 

Mattes et al. 2010). Ackumulationen av cDCE och VC 

blir naturligt mer långvarig och på grund av den inef-

fektiva nedbrytningen och därmed når föroreningsply-

men ofta ett större avstånd från källområdet (Tiehm & 

Schmidt 2011). 
 

2.6 Riktvärden 
Gräns- och riktvärden finns för olika medier, bl.a. vat-

ten, jord och gas. De är framtagna utifrån ett hälsoper-

spektiv för att minska risker för/av exponering. Gräns- 

och riktvärden skiljer sig mellan länder, vilket beror på 

att varje land har sitt eget regelverk. Det finns en skill-

nad mellan gränsvärden och riktvärden. Ett gränsvärde 

definieras som ett ”värde som anger högsta tillåtna 

gränsen för besvärande eller skadlig kemisk eller fysi-

kalisk påverkan” (Paulsson & Lundberg).  Om gräns-

värdet överskrids är det straff- och sanktionsrelaterat 

och en åtgärd måste vidtas (Heimeryd 2014). Ett rikt-

värde indikerar att en viss föroreningsnivå inte bör 

överskridas. Detta för att undvika oönskade effekter på 

hälsan eller miljön. Om det överstigs innebär det en 

skyldighet att vidta åtgärder så att värdet återigen kan 

bibehållas (af Klintberg).  

Riktvärden är ett bra verktyg att använda sig av vid 

en riskbedömning eller vid beslut om saneringsomfatt-

ning, för att få ner föroreningshalterna till en accepta-

bel nivå samt för att undvika risk för hälsa eller ekosy-

stem (Englöv et al. 2007). Riktvärden är framtagna 

utifrån humantoxikologiska och ekotoxikologiska 

aspekter (Naturvårdsverket 2009).  

Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvär-

den för olika ämnen beroende på vilken markanvänd-

ning platsen är avsedd för. De humantoxiska riktvär-

dena tar hänsyn till sex olika exponeringsvägar, di-

rekta och indirekta: intag av jord, hudkontakt, inand-

ning av damm, inandning av ångor, intag av växter och 

intag av dricksvatten. Riktvärden varierar beroende på 

vem som exponeras, exponeringstid samt vilken typ av 

exponeringsgrad. De två olika markanvändnings kate-

gorierna är känslig markanvändning (KM) och mindre 
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känslig markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket, 

2009). 

De generella svenska riktvärdena i jord för PCE 

och TCE redovisas i Tabell 1 (Naturvårdsverket 2009). 

Vinylklorid som anses vara den mest toxiska av de 

klorerade lösningsmedlen har inget generellt riktvärde 

i jord. Detta beror på att vinylklorid till stor del före-

kommer som gasfas eller löst i vatten och binder dåligt 

till organiskt material (Englöv et al. 2007). Det finns 

inga generella riktvärden i mark för cDCE. Vid efter-

behandlingsåtgärder i Sverige förekommer det att 

amerikanska riktvärdena för jord används istället för 

de svenska då de är lägre (Naturvårdsverket 2013). 

Lösligheten för kloretener i vatten är låg, men de 

kan ändå överskrida gränsvärdet för dricksvatten avse-

värt. Gränsvärdet för dricksvatten har för PCE och 

TCE satts lågt eftersom ämnena är toxiska redan i små 

koncentrationer. I Tabell 2 redovisas de svenska gräns-

värdena för dricksvatten. Värdet 10 μg/l är det sam-

manlagda värdet för PCE och TCE och LIVSFS 

2001:30 anger: ” Gränsvärdet ska tillämpas på sum-

man av halterna av angivna ämnen”. Om värdet över-

skrids anses vattnet otjänligt. Gränsvärdet för VC lig-

ger på 0,5 μg/l (LIVSFS 2001:30). Det finns inga 

svenska gränsvärden representerade för cis– och trans-

DCE. Dock kan andra gränsvärden användas, antingen 

värden som är framtagna av US EPA eller WHO. US 

EPA använder sig av ”maximum contaminant le-

vel” (MCL) som riktvärde för dricksvatten (Oram 

2014; World Health Organization 2008). De svenska 

riktvärdena ligger generellt något högre än de internat-

ionella. 
   

2.7 Teoretisk beskrivning av undersök-
ningsmetoderna  

Resistivitet och inducerad polarisation (DCIP) är en 

kombinerad geoelektrisk metod, där markens lednings- 

och polarisationsförmåga mäts.  Denna metod ger en 

bild av markens sammansättning och kan bl.a. vara till 

hjälp för att detektera föroreningar. Ämnesspecifik 

isotopanalys (CSIA) mäter kolisotopsförhållandena. 

Tidigare studier av Wiegert et al. (2012) har visat på 

att man kan följa nedbrytning av PCE med denna me-

tod. Teoretiskt sett borde nedbrytningszoner av 

DNAPL kunna hittas i marken samt avgränsas och 

verifieras med hjälp av de två metoderna (Åkesson 

2015).  

2.7.1 Ämnesspecifik isotopanalys (Compound 
specific isotope analysis, CSIA)  

CSIA är en metod där man mäter isotopförhållandet 

för ett ämne med naturligt förekommande stabila iso-

toper som bl.a kol, klor och väte. Varje grundämne i 

en förening har ett specifikt isotopförhållande bero-

ende på bildningsprocess och naturlig selektion mellan 

olika isotoper. Detta isotopförhållande förändras vid 

nedbrytning eller annan förändring av en förening. 

CSIA mäter små förändringar i isotopförhållandet väl-

digt precist. Små förändringar i isotopförhållanden kan 

ge viktig information, som tex. var den huvudsakliga 

föroreningskällan är lokaliserad och nedbrytningens 

omfattning samt möjligen föroreningens spridnings-

mönster i marken (Hunkeler et al. 2008).   

CSIA kan användas för kolisotopanalys i områden 

förorenade med klorerade lösningsmedel och andra 

volatila kolföreningar.  Kol är ett grundämne som före-

kommer med tre olika isotoper, 12C, 13C och 14C. 14C är 

radioaktiv och sönderfaller och den är därmed inte 

lämplig för CSIA mätningar.  12C och 13C är stabila 

isotoper och fungerar utmärkt för CSIA-mätningar. 12C 

är den lättare kolisotopen och förekommer i rikligare 

mängd i naturen, medan 13C är tyngre och förekommer 

i mindre mängd. Dock har isotoperna samma egen-

skaper, men på grund av att 13C är tyngre diskrimine-

ras den av mikroberna vid nedbrytning och därigenom 

förändras isotopkvoten . På grund av masskillnaden i 

isotoperna sker det en så kallad isotopfraktionering vid 

nedbrytningen. Molekyler med den lättare isotopen 12C 

bryts snabbare och lättare ner på grund av att det krävs 

en mindre energimängd för att bryta bindningarna till 
12C än till den tyngre 13C. Till följd av nedbrytning blir 

det en anrikning av den tyngre 13C-isotopen i den kvar-

stående föroreningen, dvs. isotopkvoten minskar ju 

mer nedbrytning som sker av ämnet (Hunkeler et al. 

 

Ämne- 

Kloretener 

Generella riktvärden för jord 

(mg/kg TS) 

MK MKM 

PCE 0,4 1,2 

TCE 0,2 0,6 

Tabell 1. Här visas de generella riktvärdena för PCE och 

TCE för jord beroende på vilken typ av aktivitet som pågår 

eller planeras för området. MK= känslig markanvändning, 

MKM= mindre känslig markanvändning (Naturvårdsverket 

2009), TS = torrsubstans. 

Ämne 

Gränsvärde för dricksvatten 

  

Sverige 

μg/L 

US EPA 

(MCL) μg /

L* 

WHO 

μg /L** 

PCE 
Σ10 

5 40 

TCE 5 20 

cis-DCE   70 50 

trans-DCE   100 50 

VC 0,5 2 0,3 

Tabell 2. I tabellen anges de svenska gränsvärdena för 

dricksvatten med avseende på PCE och TCE, vilka baseras 

på sammanlagd halt av de båda.  Gränsvärdena för cis-DCE 

och trans-DCE saknas för dricksvatten i Sverige, men finns i 

amerikanska och WHO. *(Oram 2014); **(World Health 

Organization 2008). 
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(2008).  

För att bestämma på isotopförhållandet behöver 

isotoperna separeras. Separationen utförs i tre steg 

med instrumentet GC-IRMS (gas chromatograph iso-

tope ratio mass spectrometer). I första steget separeras 

enskilda kolföreningar men en gaskromatograf. Andra 

steget förbränner man varje förening i en ugn genom 

att omvandla det till koldioxid. I det tredje steget tar 

man bort det vatten som bildats under förbränningen 

och koldioxiden från föreningarna förs in i en 

masspektrometer för isotopanalys. Koldioxiden jonise-

ras och masspektrometern separerar joner med olika 

massa-till-laddningsförhållanden (Hunkeler et al. 

(2008).  

 

2.7.2 Resistivitet och inducerad polarisation 
(Direct current resistivity and time-domain 
induced polarization tomography, DCIP) 

Vid DCIP-mätningar är det resistivitet och tidsdomän 

inducerad polarisation som mäts. Metoden ger en hel-

täckande bild av markens elektriska- och uppladd-

ningsbara egenskaper, till skillnad från borrning, där 

endast punktinformation erhålls. De två metoderna 

kompletterar varandra, då borrningar behövs för att 

kalibrera en inverterad DCIP-profil, och DCIP-

profilerna behövs för att se anomalier och förändringar 

i områdets geologi. Resistivitet och tidsdomän-IP mäts 

kombinerat med samma instrument och uppställning. 

DCIP utförs med multielektrodteknik där multikablar 

läggs ut längs en profil tillsammans med ett flertal 

elektroder som placeras ut längs kabeln och ansluts till 

mätinstrumentet. Detta ger en tvådimensionell data-

mängd. Mätningarna utförs med likström och fyra 

elektroder används åt gången, två potentialelektroder 

och två strömelektroder. De två potential- och ström-

elektroderna har olika positioner i förhållande till 

varandra beroende på vilken uppställning som an-

vänds. Uppställningen bestäms utifrån det syftet som 

mätningen har och om det är information vid ytan eller 

på djupet som efterfrågas. 

 

2.7.2.1 Resistivitet   
Resistivitet är kopplat till materialets egenskaper och 

olika geologiska material uppvisar olika resistivitets-

områden, vilket gör det möjligt att använda denna me-

tod för en geologisk tolkning av marklagren. Med re-

sistivitet studerar man markens förmåga att fungera 

som en isolator, dvs. inte leda ström.  Resistiviteten 

varierar i ett brett intervall, speciellt vad gäller jordla-

ger och sedimentär bergrund. Det breda intervallet 

beror främst på porositeten, porfyllnadsgraden och 

porvätskan. I den mättade zonen är resistiviteten oftast 

låg eftersom porfyllnadsgraden är 100 %. Den omät-

tade zonen har dock ett brett resistivitetsintervall, som 

beror på vilket material den är uppbyggd av och den 

aktuella porfyllnadsgraden. Vid tolkningen av resisti-

vitet kommer gränsen mellan olika geologiska material 

antingen vara tydlig eller diffus. En tydlig gräns upp-

står då det övergår exempel från sand till grus. Diffusa 

övergångar uppkommer främst mellan den mättade- 

och omättade zonen när finkorniga material förekom-

mer, som t.ex.  silt och ler. Gränsen blir diffus på 

grund av de kapillära krafterna. Vid de tillfällen de 

kapillära krafterna har en inverkan, får den omättade 

zonen oftast en låg resistivitet. Annars brukar den 

omättade zonen visa på en hög resistivitet, på grund av 

all porluft (Reynolds 1997). 

 

2.7.2.2  Inducerad polarisation 
Vid mätning med tidsdomän-IP mäts markens upp-

laddningsförmåga, dvs förmågan att omfördela elekt-

riska laddningar. När strömmen förs ned i marken 

byggs en spänning (U) upp som mäts mellan de två 

potentialelektroderna. Inledningsvis stiger spänningen 

momentant till ett visst belopp och därefter fortsätter 

den att stiga tills den når en konstant maximal spän-

ning, Umax, se Figur 7. När strömmen bryts faller spän-

ningen först momentant med samma belopp som under 

inledningsfasen och sjunker därefter mot noll. Spän-

ningens beteende, med en inledande uppbyggnadsfas 

och sedan en avklingningsfas efter det att strömmen 

brutits, är en effekt av att laddningar omfördelats i 

marken och brukar kallas IP-effekt. IP-effekten beror 

av markens egenskaper och styrs av ett antal olika pa-

rametrar såsom porutrymmet, kornstorlek, kornform, 

kornytans kemi och pohalsens storlek och form 

(Reynolds 1997). 

En IP-effekt uppkommer t.ex. genom att det sker 

en membranpolarisation, vilket bl.a. innebär att mar-

ken har svårt att transportera joner. Polarisation sker i 

jord med en stor andel porer med en liten pordiameter 

och där ett elektriskt dubbellager (EDL) förekommer. 

EDL uppkommer vid t.ex. lermineral som har en nega-

tivt laddad yta, och de positiva jonerna kommer att 

attraheras till den negativa ytan och sätter sig där som 

ett orörligt skikt (Figur 8a). När ett elektriskt fält i 

marken läggs på, kommer jonerna i porutrymmena att 

röra sig mot sin motsatta pol. På grund av att ett EDL 

finns, kommer porhalsen att bli för trång för att joner-

na ska ta sig igenom. En ackumulation av jonerna 

kommer att ske vid porhalsen och en polarisering upp-

står (Figur 8b). När strömmen stängs av kommer pola-

risationen dröjas kvar ett tag i marken men kommer 

efterhand att minska och jonerna kommer att diffun-

dera ut i porutrymet igen (Reynolds 1997; Johansson 

2016).  

Tiden för avklingningsförloppet varierar mellan 

olika geologiska material. För att en IP-effekt ska upp-

nås, får inte uppbyggnaden och avklingningen av 

spänningen ske för fort. IP-effekten uttrycks i ladd-

ningsbarhet (chargeability). Laddningsbarheten mäts 

mellan tiden t1 och t2. Tiden då strömmen bryts är defi-

nierad till tiden T, men på grund av att elektromagne-

tiska induktionseffekter som kan komma att påverka 

mätningen, väljs istället tiden tiden t1, för att påbörja 

mätningen av avklingningen. Tiden t1 sättas oftast vid 

10 ms efter T och t2 brukar väljas inom intervallet 500-

1000 ms och är den tidpunkt man slutat mäta 

(Reynolds 1997), se Figur 7. 
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2.7.2.3 Normaliserad IP 
Normaliserad IP är ett annat sätt att uttrycka markens 

polarisation. Eftersom IP är ett mått på både bulkresis-

tiviteten (litologi) och porvätskans konduktivitet som 

ger upphov till polarisation, är det svårt att avgör hur 

mycket av IP-effekten som utgörs av polarisation på 

grund av porvätskans konduktivitet. För att få fram hur 

mycket av IP-effekten som beror på polarisation av 

porvätskan, dividerar man uppladdningsförmågan med 

resistiviteten och får då fram normaliserad IP.  Norma-

liserade IP ger därmed en bättre förståelse av de struk-

turella egenskaperna i marken kopplad till materialets 

ytpolarisation än effekten orsakad av porvätskan 

(Slater & Lesmes 2002).  

2.7.3 Geoelektriska mätmetoders tillämpning 
vid CAH-föroreningar  

Resistivitet och tidsdomän-IP är bra komplement till 

varandra när det gäller att kartlägga förorenade områ-

den. Att detektera en organisk förorening med enbart 

resistivitet kan vara svårt. Detta beror på ett antal fak-

torer som heterogen geologi, föroreningens egenskaper 

och att vattnet kan få en högre konduktivitet som beror 

bl.a. på att joner frigörs vid nedbrytning av förorening-

en och kan förändra bulk-resistiviteten i marken 

(Atekwana & Slater 2009; Atekwana & Atekwana 

2010). IP-mätning visar områden med en förhöjd ladd-

ningsförmåga i marken och kan användas för att av-

gränsa vissa typer av föroreningar beroende på de geo-

logiska förhållandena (Jeppsson & Dahlin 2013). IP är 

en bra kompletterande metod att använda för detekte-

ring av organiska föreningar i form av DNAPLs som 

exempelvis klorerade lösningsmedel. Med IP-metoden 

finns större potential att detektera DNAPLs i porut-

rymmena än med resistivitet, som ger en bättre bild 

över de geologiska förhållandena i marken (Åkesson 

2015). Enligt Ajo-Frankling et al. (2006) ska områden 

med PCE i marken visa hög resistivitet. Mängden PCE 

i marken påverkar också resistiviteten som ökar med 

en ökad PCE halt. Resistiviteten påverkas dock också 

av temperaturen. En högre temperatur minskar resisti-

viteten. PCE fungerar som en elektrisk isolator där den 

ersätter vattnet i porutrymmet i den mättade zonen och 

ger högre resistivitet i markområdet. Johansson et al. 

(2015) sammanfattar också att, eftersom PCE fungerar 

som en isolator uppvisar den därför ingen IP-effekt.  

Detta p.g.a. att inga joner finns tillgängliga i den fria 

DNAPL-fasen. Omgivningen kring en PCE-källa upp-

visar en förhöjd IP-effekt på grund av att fria joner 

polariseras. Den förhöjda IP-effekten representerar en 

nedbrytningszon och/eller en upplösning av den fria 

fasen som efterlämnats som rester i form av fri-

fasdroppar, residualdroppar samt fria kloridjoner från 

nedbrytningen. De fria jonerna i källtermens ytterom-

råden kommer att polariseras kring den fria DNAPL-

fasen som kommer fungera som en barriär, när en 

ström leds ner genom marken. En elektrokemisk pola-

risation sker runt den fria PCE-fasen (Figur 9). Bero-

Figur 8. Bilden visar hur membranpolarisation sker då ström 

induceras i marken. Figur a) visar fördelningen av joner i 

marken i ett naturligt stadie. Längs kornkanten mellan por 

och korn ser man det elektriska dubbellagret (ELD). Fria 

joner finns tillgängliga inne i porutrymmena. Figur b) visar 

på hur de fria jonerna rör sig när en ström induceras. Jonerna 

kommer att ansamlas vid porhalsen eftersom denna är block-

erad av andra joner/laddningar. Jonerna ansamlas vid porhal-

sen och en polarisation uppstår (Använd med tillstånd, Jo-

hansson 2016).  

Figur 9. Bilden visar hur en elektrokemisk polarisation sker 

runt den fria fasen när en ström förs ner i marken. Den grå 

cirkeln föreställer fri fas. Jonerna ackumuleras på varsin 

sida om den fri fasen på grund av att den fungerar som en 

isolator och blockerar vägen.  

 

Figur 7. Bilden visar avklingningsförloppet för IP. Tiden för 

avklingning mäts mellan t1 och t2 (Använd med tillstånd, 

Åkesson 2015)  
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Denna studie fokuserar främst på profil 12. Profilerna 

har mätts med samma inställningar och uppställning 

2013 och 2015.   

Totalt har 15 brunnar installerats på fastigheten. 

Fem av brunnarna ligger i anslutning till profil 12 och 

har används för att provta grundvattnet. I samband 

med installationen togs jord- och grundvattenprover 

som har använts till tolkning av föroreningsutbred-

ningen. I nära anslutning till de geofysiska mätningar-

na, inom detta arbete, togs nya grundvattenprover för 

att kvantifiera nedbrytningsgraden av PCE i marken 

genom CSIA-anlayser.  

DCIP-mätningarna utfördes för att skapa en modell 

över markens resistivitet och uppladdningsförmåga. 

Den uppmätta datan kräver efterbehandling och pro-

cessering för att skapa modellen.  Utifrån de modeller-

na gjordes sedan en geologisk tolkning tillsammans 

med borrhållsdata från tidigare undersökningar på fas-

tigheten (Engdahl 2010; Johansen 2014). 

 

3.1 DCIP-mätningar 
En ABEM Terrameter LS användes som mätinstru-

ment med ett förinlagt protokoll som styr mätningen. 

Instrumentet sänder ut ström till marken via de två 

strömelektroderna samt registrerar spänningen mellan 

de två potentialelektroderna för att samla in resistivi-

tets- och tidsdomän IP-data till en 2D-profil. Instru-

mentet strömförsörjdes med ett 12 V batteri.  

Elektroduppställningen som användes var en pol-

dipol-uppställning med en fjärrelektrod placerad, 900 

m (maj) respektive 750 m (november) norr om mät-

stationen. Vid mätningarna användes multielektrod-

kablar. Genom att använda separata kablar, den ena 

föra att skicka ut strömmen och den andra för att mäta, 

fås bättre datakvalite (Dahlin & Lerox 2012). Detta är 

extra viktigt vid mätningar av IP i områden med myck-

et störningar, t.ex. Färgaren 3 där det ligger en nära 

anslutande järnväg. Kablarna som användes hade 5 

meters avstånd mellan elektroduttagen. Genom en för-

skjutning av ena kabeln på 2,5 m erhölls ett baselek-

trodavstånd på 2,5 meter. Vid elektroduttagen placera-

des elektroder av rostfritt stål ned i marken och kopp-

lades samman med multielektrodkabeln med hjälp av 

ende på hur residualdroppar av DNAPL är fördelade 

mellan porerna kan IP-effekterna bli olika. Figur 10 

illusterar hur fördelningen av DNAPL kan se ut mellan 

porerna (Johansson et al. 2015).  

Andra faktorer som kan påverka IP-effekten i mar-

ken precenteras i Tabell 3. IP-effekten kan vara sä-

songsberoende och styrs av bland annat av fukthalten i 

marken. Låga IP-effekter orsakas av en hög vatten-

mättnadsgrad i porerna, där en mycket liten polarisat-

ion sker då strömmen går fritt i vattnet. I en delvis 

fuktig omättad zon kommer IP-effekterna bli högre än 

om den omättade zonen är helt torr, med bara luft-

fyllda porer som resulterar i lägre IP-effekter (Ulrich 

& Slater 2004). Mikrober i marken kan också vara en 

bidragande faktor till en högre IP-effekt i marken, då 

mikrobernas cellväggar oftast är laddade (Atekwana & 

Slater 2009). Mikrobiell nedbrytning kan vara sä-

songsberoende på grund av temperaturskillnader i 

marken, med högre temperaturer under sommarhalv-

året som främjar en mikrobiell tillväxt, men som sedan 

avtar när det blir kallare igen. 

 

3 Metod och material  
Inom ramen för detta arbete har DCIP-mätningar ut-

förts vid två tillfällen på Färgaren 3 i Kristianstad: 5-6 

maj 2015 samt 3:e och 6:e november 2015. Vid båda 

tillfällena mättes fem profiler enligt kartan i Figur 11. 

Placeringen av de fem DCIP-profilerna valdes utifrån 

tidigare mättningar som gjorts på fastigheten 2013 

(Lumetzberger 2014; Johansson et al. 2015). Profiler-

na valdes ut för att täckta olika delar av föroreningen, 

så som källterm och plymområde med olika domine-

rande nedbrytningsprodukter. Anledningen till att 

samma profiler som tidigare använts mättes igen var 

för att jämföra skillnader mellan dem.  Profilerna be-

nämns profil 9, 10, 11, 12 och 16 enligt Figur 11. 

Figur 10. Bilden visar olika modeller för hur NAPL kan 

fördela sig mellan kornen i marken och därmed ge olika IP-

effekter. A: NAPL fördelat som isolerade droppar i porer. B: 

NAPL-droppar fångade i porhalsarna. C: NAPL fördelat 

mellan porer i en sammanhängande fri fas. D: NAPL ligger 

som en beläggning runt kornen. (Använd med tillstånd, Jo-

hansson et al. 2015)  

Höga IP-effekter Låga IP-effekter 

måttlig vattenmättnads-

grad i  den omättadzon 
hög vattenmättnad 

mikrober 
förorening av DNAPL i 

fri fas 

högre temperatur - > mer 

mikrober -> nedbrytning 
grundvatten 

jonhalten   

torv   

Tabell 3. Tabellen sammanfattar vad som kan orsaka höga 

och låga IP-effekter (Ulrich & Slater 2004; Atekwana & 

Slater 2009).  
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3.1.1 Processering av data  

ABEM Terrameter LS Toolbox (version 1.2.0.1) an-

vändes för att extrahera data från Terrameter LS-

mätinstrumentet. I Terrameter LS Toolbox lades höjd-

data till och filerna exporterades som DAT-filer. DAT-

filerna öppnades sedan med Res2dinv64 (Geotomo 

Software, version: 4.05.16) för inversion, där en robust 

inversion (L1-norm) användes som inversionsinställ-

ning. Innan de inverterade 2D-modellerna skapades, 

avlägsnades avvikande datapunkter. 

Den uppmätta datan representerar markens sken-

bara resistivitet och pseudodjup i en peudosektion. 

Eftersom denna peudosektion inte representerar mar-

kens verkliga förhållanden går den inte att använda 

som tolkningsunderlag. För att få en representativ bild 

av marken måste den uppmätta datan processas genom 

inversion. Vid processeringen jämförs pseudosektion-

en med en modell som inversionsprogrammet tilldelar 

och beräknar fram en ny pseudosektion. Programmet 

jämför dessa två pseudosektioner mot varandra genom 

att man förbestämt innan hur många gånger de ska 

jämföras mot varandra, detta kallas iterationer. Det 

anslutningskablar, så kallade ”jumpers”. Denna upp-

ställning gav totalt 42 elektroduttag längs profilen.  

Profil 12 mättes även med ett baselektrodavstånd 

på 1 m. Då användes en multipelgradient-uppställning. 

Kablarna som användes hade elektroduttag varannan 

meter, och försköts med halv avståndet vilket gav ut-

tag varje meter, totalt 82 uttag längs profilen. Vid 

denna uppställning krävs att en extern reläomkopplare 

används, här en ES10-64, för att kunna ansluta totalt 

fyra multielektrodkablar då dessa är kortare. I Figur 12 

visas en illustration av uppställningen.  

Inledningsvis vid varje mätning kontrollerades 

elektrodkontakten med marken. Om kontakten mellan 

elektrod och mark var dålig användes Johnson Revert, 

en nedbrytningsbar naturlig polymer som i huvudsak 

används som viskositetshöjande borrvätska men som i 

detta fall hjälper till att öka elektrodkontakten med 

marken. Koordinaterna för elektroderna togs för  var 

och en av profilerna med en GPS Topcon GNSS GR3, 

i koordinatsystemet  SWEREF99 13 30.  

 

 

 

Figur 12. Bilden illustrerar uppställning med separata multikablar som användes under mätningen 

Figur 11. Karta över DCIP-profilerna; 9, 10, 11, 12 och 16 på Färgaren 3 samt sex brunnad där CSIA har uförts.  
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behövs vanligtvis 7 itterationer men programmet kan 

stanna vid lägre antal om skillnaden mellan dem är 

liten. Vid processering av linje 12 gjordes 7 iteration-

er. När de två pseudosektionerna stämmer bra överrens 

med varandra skapas en tredje modell som visar mar-

kens verkliga resistivitet och uppladdningsförmåga 

samt nedträngningsdjup. Efter att en inversionsmodell 

tagits fram användes datorprogrammet Erigraph för att 

rita upp den inverterade modellen. Där igenom får man 

fram illustrativa bilder på markens resistivitet, IP-

effekter och normaliserad IP.  

För att framställa en tidsseriemätning användes 

också Res2dinv64 (Geotomo Software, version: 

4.05.16). I programmet kombinerades DAT-filerna 

från de tre mättillfällena till en ny DAT-fil för att 

kunna utföra tidsserieinversion. Den nya DAT-filen 

inventerades på nytt med samma L1 inställning och en 

ny inversionsmodell skapades. De nya modellerna 

visade förändringen som inträffat i marken mellan de 

olika mättillfällena. Inversionsmodellerna öppnades 

också i Erigraph.  

Första tidsseriemätningen gjordes baserat på samt-

liga tre mätningar, oktober 2013, maj 2015 och no-

vember 2015 med 2,5 m baselektrodavstånd, där den 

första användes som referens. Denna inversion presen-

terar förändringen som inträffat i marken mellan okto-

ber och maj (tidssteg 1) samt oktober och november 

(tidssteg 2). Denna inversion ger inte någon informat-

ion om förändringen i marken som inträffat mellan 

maj och november. För att få fram förändringen i mar-

ken för detta tidsintervall kombinerades endast DAT-

filerna för maj- och novembermätningarna till en ny 

DAT-fil och inverterades.  

 

3.2 Jord- och vattenprover  
Den 1 april 2015 borrades 15 nya brunnar på Färgaren 

3 för ACDC-projektet. Brunnarna placerades ut så att 

de täckte PCE-källtermen och de olika nedbrytnings-

zonerna av föroreningsplymen. Vid borrtillfället togs 

jordprover på 5,5 m djup och vattenprover på 5,5 m 

djup och hölls kylda fram till analys. Proven analyse-

rade av Eurofins den 9 april för organiska föroreningar 

(med fokus på PCE och dess metaboliter). De analyse-

rade parametrar samt deras rapporteringsgräns redovi-

sas i Appendix A. Under november togs grundvatten-

prover för CSIA-analys som inte presenteras här. Vid 

detta tillfälles provtogs också grundvattnet med en 

flödecell, där följande parametrar mättes; temperatur, 

pH, redox-potential och elektrisk konduktivitet.  
 

3.3 CSIA  
I de femton nyborrade brunnarna togs grundvattenpro-

ver för CSIA av kolisotoper den 5:e och 6:e maj 2015 

för att verifiera nedbrytningsgraden av PCE. Innan 

provtagning omsattes brunnarna. Provtagning och ana-

lys utfördes av Henry Holmstrand, Stockholms univer-

sitet under hösten 2015. Analysen utfördes enligt US 

EPAS rapport av Hunkeler et al. (2008). Innan prov-

tagningen mättes grundvattenytan med ett klucklod 

och de 15 brunnarna omsattes med lågt flöde genom 

pumpning med en Eijkelkamp peristaltisk pump (12 

V) för att få ett representativt grundvattenprov. Vatten-

proverna togs i 1-litersflaskor avsedda för analys av 

flyktiga ämnen med en specialgjord skruvkork av Te-

flon® säkrad med silikongummi. Proverna extrahera-

des med 1-2 ml cyklohexan i fält. Innan analys utför-

des ett kontrollexperiment för att verifiera att det inte 

uppstod någon fraktionering i extraktionssteget. Kon-

trollexperimentet utfördes genom att framställa ett 

syntetiskt förorenat grundvatten där kranvatten försågs 

med PCE för att få en representativ PCE-

koncentration.  Vid uträkningen av nedbrytningsgra-

den har ett startvärde på 26,1 använts och en anrik-

ningsfaktor (epsilon) på -5,5. CSIA-prover togs också i 

november men analysresultaten för dessa hinner inte 

bli klara för denna studie.  

 

4 Resultat och tolkning 
I detta kapitel presenteras först resultaten från analyse-

rade och tolkade jord- och grundvattenprover.  Därpå 

redovisas resultat och tolkning av resistivitets- och IP-

profiler, följt av IP-tidsseriemätningar för att se för-

ändringarna i marken.   

 

4.1 Jord- och grundvattenprover 
Av de femton brunnar som borrades sammanfaller fem 

med profil 12 och resultaten från analyserna av dessa 

redovisas i Tabell 4, samt den brunn som används som 

referensbrunn vid CSIA. Analysresultat från jord- och 

vattenprover som tidigare insamlats vid undersökning-

ar på området längs profil 12 har använts vid tolkning 

av resultaten för PCE-utbredningen. Dessa redovisas i 

Tabell 1 och 2 i Appendix B. Brunnarnas läge utmed 

profil 12 illusteras i Figur 13. Provresultaten tyder på 

att höga halter PCE förekommer i de ytliga skikten 

mellan 0-4 m (fyllnad, lera och torv). Höga halter av 

PCE kan också konstareras nedanför lerlagret i morä-

nen men halterna verkat avta med djupet vilket tyder 

på att de högsta koncentrationerna är ytliga och späds 

ut med djupet.  

 

4.2 CSIA 
Resultaten av nedbrytningsgraden för PCE från CSIA-

analyserna från de fem brunnar som sammanfaller med 

profil 12 redovisars i Tabell 4. Skalan för nedbryt-

ningsgrad är indelad enligt följande: låg (1-30 %), 

mellanhög (31-70 %) och hög (71-100 %) nedbryt-

ning. Beräknade värden för nedbrytningsgard av PCE 

och kvarvarande fraktion finns redovisade i Tabell 1 i 

Appendix C. Brunn 1103 har använts som referens-

värde då nedbrytningsgraden av PCE var lägst i denna. 

Figur 14 illustrerar samtliga brunnar där CSIA utförts 

på fastigheten och ger en uppfattning om hur nedbryt-

ningsgraden av PCE varierar över området. CSIA 

kunde inte utföras i brunn 1110 på grund av för låga 

PCE-halter. Från Figur 14 kan det konstateras att det 

delvis skett en nedbrytning av PCE i området. En svag 

trend mot en ökad nedbrytningsgrad kan ses mot syd-
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Figur 13. Karta över fastigheten där profil 12 är utmarkerad samt de brunnar som använts vid tolkning av resultat. Brunnarna 

markerade med en röd punkt är de som borrades i april 2015 för ACDC-projektets specifika CSIA-analyser.  

Figur 14. Fem grundvattenprovtagningsbrunnar där CSIA-analys för δ13C-PCE har utförs längs profil 12 (röd linje). Brunn 1110 

hade dock för låga halter av PCE att ingen analys kunde utföras. Brunn 1103 är referensbrunnden för att studera nedbrytnings-

graden och har lägst nedbrytning av alla de 15 provtagna brunnar. Cirkeldiagramen visar kvarvarande fraktion och nedbruten 

fraktion av PCE. (Använd med tillstånd, modifierad bild från Holmstrand, opublicerat material)  
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väst. Det är inte omöjligt att brunn 1110 tidigare haft 

högre halter av PCE eftersom den ligger så nära brunn 

1109 som innehåller höga halter, men att nedbrytning 

skett fullständigt. Ingen ny PCE verkar heller transpor-

teras till 1110 på grund av att grundvattenflödet verkar 

vara riktat mot syd-sydväst och inga högre halter av 

PCE verkar finnas ner i moränen (som i Källområde 1) 

mot nordöst på fastigheten utan är tillstörsta del bun-

den till torven samt fyllnad och lera. 

 
4.3 DCIP-profiler 
I Figur 15 visas översiktliga fence-diagram av de fem 

profilerna mätta i maj med 2,5 m baselektrodavstånd. 

Figur 15 a visar markens resistivitet och Figur 15 b 

visar markens IP-effekter.  Bilderna ger en överblick 

över markens resistivitet och IP-egenskaper över större 

delen av det förorenade områdena på Färgaren 3. Re-

sistivitetsprofilen visar till stor del den geologiska upp-

byggnaden i området. Resistivitetsresultaten och tolk-

ningen av geologin presenteras mer detaljerat i avsnitt 

4.3.1. I det lågresistiva lagret strax under markytan kan 

ett mer högresistivt området skymtas mitt i lagret i 

samtliga profiler, markerat med den blå cirkeln i Figur 

15 a. Figur 15 b visar på liknande IP-effekter i samt-

liga profilerna i de översta metrarna. Området innanför 

den markeran cirkeln uppvisar ingen till mycket låg 

IP-effekt och sammanfaller med området där PCE-

tanken var placerad, och är det område som utgör 

Källområde 1 på fastigheten.  

Grundvattenytan är markerad (svart linje) i resisti-

vitetsprofilerna i Figur 16 och 17. Grundvattenytan 

skiljer sig mellan mättillfällena, då den i maj låg på ca 

1,6 - 1,8 meter under markyta (m u my) och vid mät-

ningen i november på 2,5 – 2,8 m u my. Ifrån mätning-

en i oktober 2013 kan konstateras en lägre grundvat-

tenyta, på ca 3,7 m u my. Dock är grundvattenytan inte 

mätt i samma brunnar som vid mättillfällena 2015. Det 

bör nämnas att profilerna mellan mättillfällena avviker 

upp till en meter något ifrån varandra efter 45 m in i 

profilen. Se Figur 1 i Appendix D för avvikelse mellan 

elektrodplacering. Detta medför att resultaten av tids-

seriemättningarna efter 45 m inte är helt tillförlitliga 

och tolkning har därför endast utförts fram tíll och med 

ca 45 in i profilen inom ramen för detta arbete. Resul-

tat och tolkning av vardera resistivitets- och IP-profiler 

görs över hela profilen då positionsskillnaden mellan 

elektroderna och mättillfällen inte spelar in för vart 

och ett av resultaten. Jord- och grundvattenproverna 

som använts för att kalibrera och jämföra med DCIP-

mätningarna, sammanfaller inte helt med profillinjen, 

utan har interpolerats in från ett max-avstånd på ca 1 

m från profil 12, se Figur 13. 

 

4.3.1 Resultat och tolkning av resistivitets-
profiler 

Resistivitetsprofilerna från alla mättillfällen och med 

olika baselektrodavstånden visar på samma övergri-

pande struktur med hög- och lågresistiva områdena 

genom profil 12, Appendix E. Tolkningarna är gjorda 

utifrån de båda profilerna mätta i maj (både 2,5 m bas-

elektrodavstånd och 1 m baselektrodavstånd). Resisti-

vitetsmätningarna visar en bra bild över markens geo-

logi. Profilen med en meters baselektrodavstånd (Figur 

16) har använts för tolkning av de sex översta metrarna 

och provilen med 2,5 m baselektrodavstånd har an-

vänts för tolkning mellan sex och femton meters djup 

(Figur 17). Orsaken till detta är att de båda profilerna 

har olika bra upplösning på olika djup. Resistivitets-

profilerna från de andra mättillfällena i oktober 2013 

(Lumetzberger 2014) och november 2015 finns redo-

Figur 15.  3D-översiktsbild av marken på Färgaren 3, a) visar markens resistivitet där området inom den blå cirkeln markerar ett 

fönster i det siltiga lerlagret och b) visar markens IP-effekter där området i den röd markerade cirkeln visar inga IP-effekter och 

är tolkad som PCE-källtermenen,  Korrelerar bra med var Källområde 1 ska ligga.  
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visade i Appendix E. 

Resistivitetsprofilen med en meters baselektrod-

avstånd (Figur 16) visar en mer detaljerad bild över de 

ytligare jordlagren. Det är relativt lätt att urskilja olika 

lager från varandra. När de jämförs med borrpunkter 

stämmer mäktigheten av de olika lagren bra överens 

med de från borrpunkter längs profilen. I ytan av profi-

len i Figur 16 syns ett högresistivt lager som har en 

varierande mäktighet och består av till stor del fyll-

nadsmaterial. Därefter kommer ett lågresistivt lager 

som består av en siltig lera som sträcker sig i stort sätt 

över hela profilen med en varierad mäktighet mellan 0 

– 4 m. Inom lagret finns variationer i resistiviteten. De 

mer lågresistiva områdena, främst mellan 35-80 m 

utgörs delvis av torv. Torven är lättare att urskilja från 

leran i den normaliserade IP profilen (Appendix E), 

där torven visar ett något högre normaliserat IP-värde 

än leran och ligger mellan 0,48–0,6 mS/m medan leran 

ligger mellan 0,06–0,18 mS/m. Det siltiga lerlagret ser 

ut att upphöra mellan cirka 16-17 m och 45-50 m i 

profilen. Brunn S111 (Engdahl 2010) som ligger i 

fönstret mellan 16-17 m bekräftar avsaknaden av le-

ran, dock saknas prover ner till 2 m djup men därefter 

börjar en grusig morän. I andra borrningar från detta 

område når leran ett djup på 4 m (Engdahl 2010). 

Fönstret mellan 35 och 50 m och bekräftas av tidigare 

borrningar som gjorts i denna del av fastigheten (brunn 

SL603) (Engdahl 2010). Resistivitetsprofilerna från de 

Figur 16. Resistivitetsprofil med 1 m elektrodavstånd.  Svartstreckad linje markerar grundvattenytan. 

Figur 17. Resistivitetsprofil med 2,5 m elektrodavstånd. I profilen är brunnarprovtagna för bl.a. PCE markerade samt provtag-

ningsdjup och PCE-halt. CSIA-resultaten visas också här för att illustrera att det kan vara svårt att tyda nedbrytning av PCE-

föroreningen utifrån resistivitetsprofilen.  Svartstreckad linje markerar grundvattenytan. 
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andra mättillfällena ger också en antydan om att ler-

lagret saknas. Novemberprofilen med 1 m baselektrod-

avstånd är den enda som visar på ett kontinuerligt 

lerlager vilket kan tyda på att det finns en siltig lera, 

men att den är mycket tunt just här. Under det siltiga 

lerlagret blir resistiviteten högre igen och marken här 

består av en sandig kalkrikmorän. I moränen kan man 

urskilja ett mycket högresistivt område (Figur 16 och 

17) som ligger mellan 210–820 Ωm.  

I resistivitetsprofilen i Figur 17 kan man urskilja 

tre hög-resistiva zoner i moränen. I Figur 16 syns end-

ast ett av dessa områden, markerande med blå linjer, 

zon 1, zon 2 och zon 3. Placeringen av de tre zonerna 

skiljer sig inte mellan mättillfällena. Analyser av de 

jord- och grundvattenprover som tagits i zon 1 på ett 

djup mellan 4 och 7 m i brunn S729, S714 (Johansen 

et al. 2014) och 1110 (Tabell 4 samt Tabell 1 i Appen-

dix B), visar på relativit låga halter PCE. Brunn 1109 

är också belägen inom zon 1 men jordprover från 

denna punkt visar på höga halter PCE. Utifrån dessa 

resultat är det tvetydigt om resultaten från resistivitets-

mätningarna kan användas för någon tolkning av PCE-

halt.   

De höga resistiviteterna verkar styras av andra fak-

torer än bara av PCE och dess metaboliter, och fak-

torer såsom geologiskt material tycks ha en större in-

verkan på resistivitetsresultatet. Resistiviteten är en 

kombination av de olika ämnena i både fast, flytande 

och i gasform som finns inom aktuell mätvolym. Zon 

1 visar på de högsta resistivitetsvärdena (210–820 

Ωm). I denna zon har också moränmaterialet 

direktkontakt med fyllnadsmaterialet på grund av 

fönstret i lerlagret.  

En grövre lins i moränen skulle kunna ge upphov 

till den högre resistiviteten. Jordprover från borrningar 

i zon 1 (brunn S714 och S729 Johansen et al. 2014) 

har visat på grövre material på en del ställen, som 

block av sandsten, sten och grus samt bitar av sand-

sten. Jordprover från borrningar mot SV har visar på 

ett sandigare material runt 6 m, såsom siltig sandig 

morän och grovsand som är ”moränlik”. Fördelningen 

av den varierande kornstorleken i moränen kan vara en 

bidragande faktor till de skiftande resistivitetsvärdena i 

moränen. Den grövre delen av moränen skulle också 

kunna påverka ursköljning av fria joner i zon 1, på 

grund av en högre hydraulisk konduktivitet, vilket 

också innebär en högre resistivitet. Dessa två par-

ametrar skulle kunna förklara den högre resistiviteten i 

zon 1. 

Den höga resistiviteten i zon 2 och 3 beror sannol-

ikt också på variationer i kornstorlek i moränen. Ut-

bredningen av zon 2 bör tolkas med försiktighet på 

grund av att den ligger i utkanten av profilen och kan 

vara påverkad av randeffekter vid mätningen.  Den här 

zonen verkar också ligga under ett fönster i lerlagret 

vilket kan påverka ursköljning av fria joner, men har 

lägre resistivitet än zon 1. Borrningar från detta om-

råde (brunn 1106, 1107, 1108) på 6 m djup tyder på en 

sandig morän.  I zon 3 finns brunn S718 och S720 

mellan 3-11 m djup och från dessa finns jordprover 

med låga PCE koncentrationer under <0,010 mg/kg 

(Johansen et al. 2014) (Tabell 1 Appendix B). Borrn-

ingar från S718 och S720 visar på en variation av 

kornstorlekar liksom i zon 1 (Johansen et al. 2014).  

 

4.3.2 Resultat och tolkning av IP-profiler  

IP-profilerna från mätning med 2,5 m baselektrod-

avstånd är inte lika enkla att tyda som profilerna mätta 

med 1 m baselektrodavstånd (Figur 18 och 19) då upp-

lösningen är sämre i de ytliga delarna för profilen mätt 

med 2,5 m baselektrodavstånd. Tolkning av resultat 

har därför utgått ifrån profilen med 1 m baselektrod-

avstånd. IP-profilerna för oktober och november pre-

senteras i Appendix E. Profilerna från de olika mättill-

fällena är likartade och skillnaderna dem emellan dis-

kuteras vidare i kapitlet om tidsseriemätningar (4.5.1).  

I Figur 18 visas resultaten från IP-mätningarna. 

Vad gäller förorening med PCE, förväntas områden 

med fri fas inte visa på någon IP-effekt eftersom för-

oreningen fungerar som en isolator. De sex översta 

metrarna av profilen (Figur 18) har en varierar IP-

effekt. IP-effekterna går inte direkt att korrelera med 

de geologiska gränserna utan verkar bero på andra 

saker.  De låga IP-effekterna bör vara relaterade till 

föroreningen där PCE förekommer som residualdrop-

par i fri fas. Två områden med låga IP-effekter kan 

uppfattas, mellan 5-30 m och 40-55 m, med IP-

effekter mellan 1-2,1 mV/V.  

Området mellan 5–30 m visar på låga IP-värden på 

2,1 mV/V, och en liten del av området visar inte på 

någon IP-effekt, < 1 mV/V (området i den röda cir-

keln) och ligger i den siltiga leran. Med stor sannolik-

het förekommer föroreningen här i fri fas. Inga prover 

är tagna i denna punkt men området är synligt i alla IP 

mätningar. Jordprover från området visar på höga PCE

-halter (över 10 mg/kg i flera punkter, undantaget 1106 

med 0,4 mg/kg TS PCE), vilket ger indikation på att 

källtermen är belägen här. PCE förkommer troligen 

som residualdroppar i porerna (se Figur 10 för PCE-

fördelning). Ren frifas av PCE är inte lika troligt ef-

tersom föroreningen är relativt gammal och belägen i 

en sandig morän med en god hydraulisk konduktivitet, 

vilket innebär att PCE har haft tid och möjlighet att 

diffunderat ut och rört sig neråt med gravitationen 

samt delvis löst sig och transporterats med grundvatt-

net. Området mellan 40-55 m visar inte på några höga 

PCE halter alls (under <0,010 till 1,1 mg/kg TS i punkt 

S714 och S718 som ligger mitt i zonen (Johansen et 

al.2014). Vad de låga IP-värdena beror på är inte klar-

lagt, men enligt Johansson (2016) kan det beror på en 

hög kalkhalt i moränen. Jordprover från området har 

visat förekomst av kalkstensblock (Johansen et al. 

2014) och en mer grovkorning morän (Johansen et al. 

2014 & Engdahl 2010), dvs. att området troligen har 

större porer. Detta område är inte av lika stort intresse 

som området mellan 5-30 m eftersom inga CSIA ut-

förts här. De områden belägna i moränen under lerlag-

ret intill den tolkade källtermen, visar högre IP-

effekter > 2,0 mV/V och kan tolkas som nedbrytnings-

zoner med huvudsakligen nedbrytningsprodukterna 
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Figur 18. IP-effekter i marken vid mätning med 1 m baselektrodavstånd. I profilen visas de brunnar där CSIA-analyser utförts 

samt där jord- och grundvattenprover är tagna inom detta projekt. Cirkeldiagrammen visar nedbrytningsgraden för PCE i respek-

tive brunn. Brunn S729 (Johansen et al. 2014) visas också då den visar höga PCE halter i lera och torv. Svartstreckad linje mar-

kerar grundvattenytan. 

Figur 19. IP-profil med 2,5 m baselektrodavstånd. Källtermen är tolkad som området i den röda cirkeln. Svartstreckad linje 

markerar grundvattenytan. 
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TCE, cDCE och VC närvarande och lägre halter PCE 

(brunn 1110, Tabell 4 och brunn S714 och S729 

(Johansen et al. 2014)). Förhöjda mängder mikroberna 

kan också ge upphov till förhöjda IP-värden. Halterna 

av de olika nedbrytningsprodukterna varierar med av-

ståndet från själva PCE-källtermen.   

De två områden som visar på höga IP-effekter, 

mellan ca 30-45 meter samt vid 55-80 m är orsakade 

av den mull, lera och torv som ligger där (se Appendix 

E, normaliserad IP för en bra bild). Områdena innehål-

ler också en del sand och silt (Johansen et al. 2014). I 

jordprover från punkt S729 som till stor del innehåller 

torv har höga halter av PCE konstaterats (9.8 mg/kg på 

0,6 m djup och 120 mg/kg på 1,6–2,7 m djup) 

(Johansen et al. 2014). Detta område ligger i anslut-

ning till var kemtvätten hade sina utblås (Figur 5). 

Föroreningen är antagligen bunden till torven men 

också till det siltiga lerlagret.  Antagligen är stora delar 

av leran förorenad. Brunn S110 och S111 visar också 

på medelhöga- till höga koncentrationer i den siltiga 

leran (Engdahl 2010). Parker et al. (2012) har observe-

rat att PCE kan tränga in i mycket finkornigt matrix 

och stanna där under en längre tid och långsamt läcka 

ut. Bank (pers. kom. mars 2016) har också observerat 

fri fas av PCE i leror i Göteborg där men tidigare trott 

att den här typen av nedträngning av PCE i leror inte 

förekom i denna utsträckning. PCE-föroreningen i det 

siltiga lerlaget läcker säkerligen ut till den underlig-

gande moränen och kan vara den bidragande faktorn 

till höga PCE halterna i moränen. IP-profilen tillsam-

mans med analyserade jord- och grundvattenprover 

visar en god bild över föroreningens utbredning/

fördelning i marken.  Jordproverna visar på högst PCE

-halter där brunn 1107, 1108 och 1109 är lokaliserade, 

vilket stämmer bra överrens med tolkningen av PCE-

föroreningens utbredning utifrån IP-profilerna samt 

var PCE-tanken var placerad. Brunn 1109 ligger i ut-

kanten av den tolkade källtermen. Det råder dock en 

viss osäkerhet om exakt utbredning av källtermen i IP-

profilen, eftersom profilen är en modell av marken 

som baseras på mätvärden av en sammanlagd volym 

jord. Vad som också bör poängteras är att ett jordprov 

endast visar en liten volym (ca 2 dl) från en specifik 

plats. Grundvattenproven tagna i brunnarna för CSIA 

visar på höga halter PCE, med undantag av brunn 

1110, som visa låga PCE-koncentrationer (77 µg/l), 

vilket omöjliggjorde CSIA-analys. Vid grundvatten-

provtagning omsätt en större volym vatten från brun-

nen, vilket innebär att provet pumpas ut från en större 

jordvolym än vid ett specifikt jordprov. Som exempel 

kan nämnas att brunnarna 1106 och 1107 ligger i ut-

kanten av källtermen enligt IP-profilen. Proverna in-

nerhåller både höga halter PCE och höga halter PCE-

metaboliter, vilket också kan förväntas utifrån deras 

belägenhet. Orsaken är troligen att man pumpar grund-

vatten från området runtom filtret och drar in ämnen 

både från källtermen och nedbrytningszonen.  

Nedbrytningsgraden av PCE i de olika brunnarna 

stämmer väl överens med IP-profilen vad gäller käll-

term och nedbrytningszoner förutom för brunn 1109. 

Cirkeldiagrammen i Figur 18 samt Tabell 4 visar hur 

mycket av den förekommande PCE som brutits ner 

och hur mycket som finns kvar i varje provtagnings-

punkt. Brunn 1106, 1107 och 1108 visar på mellanhög 

nedbrytning, men innehåller fortfarande höga halter 

PCE, och brunn 1109 visar på en låg nedbrytningsgrad 

och höga halter PCE. Brunn 1108 och 1106 har samma 

nedbrytningsgrad men halten metaboliter skiljer sig åt 

dem emellan.  Brunn 1106 visar på 200 gånger högre 

halter cDCE och 1000 gånger högre halter VC i grund-

vattnet än grundvattenproverna från brunn 1108. Detta   

kan bero på att 1106 ligger mer i utkanten av källter-

men, nära nedbrytningszonen. Brunn 1109 visar på en 

låg nedbrytning medan 1110 som ligger 5 m bort hade 

för låga mätbara PCE koncentrationer för isotopanalys. 

Grundvattenproverna från brunn 1110 visar på höga 

halter av PCE-metaboliterna, vilket tyder på att brun-

nen befinner sig i en nedbrytningszon. Det är osäkert 

om brunn 1109 ligger i källtermen eller om den ligger 

precis i gränsen. Grundvattenproverna visar på höga 

halter PCE och en låg nedbrytningsgrad, men också 

höga halter av metaboliterna.  

 

4.4 Sammanfattning av tolkad data  
Utifrån DCIP-data, borrdata samt de jord- och vatten-

prover från tidigare studier (Johansen et al. 2014 & 

Engdahl 2010) och ACDC-prover gav en bra bild över 

profilens geologi och föroreningssituation. Den fram-

tolkade geologin och PCE- källans utbredning redovi-

sas i Figur 20 och 21. Figur 20 illustrerar PCE i jord-

prover längs profil 12 och PCE källtermens utbred-

ning, som främst tolkad utifrån IP-profilen. Tolkning-

en stämmer bra överens med Källområde 1 på fastig-

heten. Gränsen till en mellanhög koncentration av PCE 

är satt utifrån riktvärdet förkänslig markanvändning 

som ligger på 0,4 mg/kg TS.  Figur 20 ger en bra över-

blick över PCE utbredningen i marken. I Figur 21 är 

de vattenprover insatta som är tagna längs profil 12, de 

är inte är lika många som jordproverna.  Brunn S703 

visar på låga halter av PCE men innehåller däremot 

metaboliter. VC halterna i många av dessa prover 

överstiger gränsvärdet för dricksvatten (Tabell 2 Ap-

pendix B).  

När man studerar resistivitets- och IP-profilerna 

kan man kostatera att det som syns i IP-profilen relate-

rat till föroreningen inte kan identifieras i resistivitets-

profilen. Resistivitetsprofilen visar på geologiska för-

ändringar i marken. Detta gör att de kompletterar 

varandra bra.  

 
4.5 Tidsseriemätningar  
På grund av att elektrodpositionerna mellan de tre 

olika mättillfällena avviker som mest med en meter 

från varandra efter 45 m in i profilen (Figur 1, Appen-

dix D), studeras och tolkas inte förändringar av resisti-

vitet och IP efter 45 meter in i profilen, då de inte är 

helt tillförlitliga. En försiktig tolkning bör också göras 

av de första 45 metrarna av den djupare delen av profi-

len på grund av att avvikelserna i elektrodposition 
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också kan påverka här. Vid tidsseriemätningar är det 

noga att elektroderna längs profillinjen hamnar på ex-

akt samma position, eftersom det annars leder till fel i 

jämförelserna dem emellan.  

Resistivitetsprofilerna som i stor utsträckning visar 

de geologiska materialens elektriska egenskaper ger 

inte mycket information om förändringar i marken 

relaterade till föroreningen och dess nedbrytning och 

har inte analyserats vidare i tidsseriemätningar. Tidsse-

riemätningar av resistivitet ger mer information om 

förändringar i temperatur och fuktighet och det som 

kan konstateras är att de stora skillnaderna kan ses i 

den omättade zonen där grundvattennivåerna skiljer 

sig mellan de olika mättillfällena. Grundvattennivån 

var som högst i maj 2015 och låg då på 1,5–1,8 m u 

my, i november 2015 låg den på 2,7 m u my och i ok-

tober var den som lägst och låg på 3,7 m u my.  Tids-

serierna för resistivitet redovisade i Appendix F. IP-

mätningarna tycks däremot i tidsseriemätning ge mer 

information om förändringar i föroreningssituation 

dvs. nedbrytningsgrad, utspädning och förflyttning.  

 

4.5.1 IP-tidsseriemätningar  

Förändringar i IP-effekter i marken kan vara säsongs-

beroende och relaterade till fukthalt och/eller mikrobi-

ell aktivitet, samt andra faktorer och därmed resultera i 

negativa eller positiva förändringar vid tidsseriemät-

ningar (Tabell 3). Om mikrober är anledningen till 

polariseringen i marken, innebär det att det finns bio-

massa som möjligen kan bryta ner föroreningen, förut-

satt att det är rätt sorts mikrober.   

Skillnader i IP-effekter mellan mätningarna i okto-

ber 2013 och maj 2015 samt mellan oktober 2013 och 

november 2015 har valts ut att studeras närmare, då 

Figur 21. Tolkning av geologi och PCE-utbredning utifrån resistivitetsprofiler och borrhållsdata från ACDC-projektet samt 

tidigare studier (Johansen et al. 2014 & Engdahl 2010). Bilden visar PCE-halter från grundvattenprover (µg/l) tagna i brunnar 

längs profil 12.   

Figur 20. Tolkning av geologin längs profil 12 utifrån resistivitetsprofiler och borrhållsdata från ACDC-projektet samt tidigare 

studier (Johansen et al. 2014 & Engdahl 2010). Bilden illustrerar också en tolkning av PCE-föroreningens utbredning i fri fas 

(residualdroppar), samt halter av PCE från jordprover (mg/kg TS) längs profil 12.   
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tidsspannet mellan dem är som störst och således har 

störst potential att uppvisa förändringar i förekomst 

och nedbrytning av föroreningarna.  Tidsseriestegen 

för november 2015 – maj 2015 redovisas inte vidare i 

texten utan finns att tillgå i Appendix F. Väldigt lite 

förändring kan påvisas mellan maj och november 

2015, då det i avseende på naturlig nedbrytning är en 

mycket kort tid. Förändringarna verkar precis som i de 

två andra analyserade tidsstegen vara relaterade till 

temperatur-, fuktighet- och nederbördsförändringar i 

de övre metrarna av marken.  

 

4.5.1.1 Tidsseriesteg 1: skillnaden mellan okto-
ber 2013 och maj 2015 

Skillnaderna mellan de två mätningarna som är gjorda 

med 19 månaders mellanrum, syns framförallt i de 

övre delarna i profilen och koncentrarat till mellan 10-

15 m och 30-48 m, (Figur 22).  Det som bör observe-

ras är att mätningarna är utförda under olika säsonger, 

vilket betyder att olika processer kan vara olika aktiva 

i marken. Temperaturskillnaden i luften var inte så stor 

mellan mättillfällena (11°C i oktober och 10°C i maj) 

och bör inte påverkat mätresultaten något avsevärt. 

Nederbörden var däremot högre i samband med 

majmätningen och dagarna därinnan, medan det i sam-

band med oktobermätningen inte var någon nederbörd 

alls, varken under mätningarna eller de närmsta dagar-

na innan mätning. Grundvattenytan var högre i maj på 

ca 1,5–1,8 m u my och i oktober låg den på 3,7 m u 

my. Under sommaren 2013 utfördes också en del prov-

pumpningar (Martinsson & Sundlöf 2013) på området 

vilket kan ha orsakat en sänkning av grundvattenytan.  

I Figur 22 finns två intressanta områden markerade 

med A och B. A visar på en negativ förändring av IP-

effekt och B visar på en positiv förändring. Den posi-

tiva förändringen kan vara relaterad till att mätningar-

na utförts vid olika säsonger och kan bero på att vat-

tenhalten i den omättade zonen i  marken har ökat 

samt en högre grundvattenyta. Förändringen är relate-

rad till området som till stor del består av torv. Den 

ökade vattenhalten kan i sin tur främja den mikrobiella 

aktiviteten i marken som kan påverka IP-effekten i 

marken till det högre.  Om det är rätt typ av mikrober 

som gynnar nedbrytningen av CAHer kan det vara ett 

tecken på att nedbrytning sker i torven.  Som tidigare 

nämnts så förekommer det metaboliter i denna del av 

marken.   Den negativa anomalin kan bero på att det 

varit torrt under en längre tid, vilket kan ha orsakat 

sprickbildning och läckage av PCE som ansamlats i 

högre koncentration. I Figur 18 kan man se i IP- profi-

len ett område i lerlager som inte uppvisar någon IP-

effekt. Det är mycket troligt att PCE-spridningen sker 

därifrån.  

Avvikelsen i placering i både fjärrelektrod och 

elektrodposition för majmätningen i jämförelse med 

oktobermätningen kan ha orsakat osäkerheter samt att 

tidsseriesteget är en jämförelse mellan två olika sä-

songer, vilket innebär mätosäkerheter.  

  

 

4.5.1.2 Tidsseriesteg 2: skillnaden mellan okto-
ber 2013 och november 2015  

Mätningarna utförda i oktober 2013 och november 

2015 representerar någorlunda samma säsong och fjär-

relektroden är placerad på samma punkt i båda mät-

ningarna, dock avviker profilerna (elektrodposition) 

från varandra som mest i detta tidssteg med  maximalt 

1 m, (Appendix D).  

I tidsseriesteg 2, redovisad i Figur 23, har det gått 

23 månader mellan mätningarna och temperaturen i 

luften i oktober var 11°C och i november var den 10° 

C i grundvattnet. Nederbörd var 0 mm vid mätningen i 

november och detsamma gällde dagarna därinnan. 

Grundvattenytan i november låg på ca 2,7 m u my.  

I område A (Figur 23) har det liksom i jämförelsen 

mellan oktober 2013 och maj 2015, skett en förändring 

samt att området har fått en större utsträckning ner i 

markprofilen jämfört med tidssteg 1 (Figur 22 och 23). 

Om det är så att sprickbildning har sker kan det vara 

PCE som läcker ut från lerlagret ner i moränen vilket 

gör att fri fas kommer ut och ger en minsking i IP-

effekt. Område B visar inte på lika hög ökning i IP 

som i tidsseriesteg 1, vilket kan indikera att nederbörd 

och fuktighetsgrad i marken kan vara orsaken till de 

höga förändringarna vi kunde visa för tidsserie steg 1. 

Område B visar fortfarande på en positiv förändring 

men inte lika starkt vilket kan indikera på att någon 

typ av nedbrytning kan ske i torven.  

 

4.5.2 Tolkning av tidssteg 1 och 2 

Område A visar på ett intressant mönster som är tolkat 

som en föroreningsspridning genom maken och visar 

på en ökad utsträckning ner i markprofilen mellan tids-

seriestegen. I tidssteg 1 är utstäckningen av område A 

mindre än i tidssteg 2. En tolkning av vad som pågår i 

marken mellan tidsseriestegen är att föroreningen dif-

funderar ut från lerlagret vilket resulterar i att PCE 

kommer ut i moränen i fri fas och ger en negativ för-

ändring, vilket stämmer bra överrens med den framtol-

kade källtermen i IP-profilen i avsnitt 4.3.2 samt 

grundvattnets strömningsriktning mot syd-sydväst. I 

tidsserie steg 2 ser man hur föroreningen migrerat ner 

genom markprofilen vilket kan vara ett tecken på en 

sekundär föroreningsplym som nu diffunderar ut från 

lerlagret och fyller på källtermen som resulterade från 

den första spridningen.  

Den första föroreningsplymen var orsakad av det 

spill och läckage som har skett där föroreningen tog 

sig igenom de makrosprickor och fönster som finns i 

det siltiga lerlagret samt snabbare transport av förore-

ningen där det siltiga lerlagret är tunnare. En del av 

föroreningen har troligtvis genom sorption under en 

längre tid diffunderat in i lerlagret. På grund av dess 

låga permabilitet har föroreningen rört sig mycket 

långsamt genom leran. Jordprover från det siltiga ler-

lagret visar på mycket höga PCE-halter. Diffusionen ut 

ur leran (område A) till moränen sker nu och resulterar 

i en sekundär mer diffus förorening. Diffusionen ut 

från leran verkar ske gradvis. Ett alternativ för migrat-

ion ut till moränen är att vid torrperioder under som-
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Figur 23. Tidsserieprofil för jämförelse av IP-data mellan oktober 2013 och november 2015. Område A visar på en negativ 

förändring och område B visar på en positiv förändring som ägt rum mellan mättillfällena Brunnarna och resultaten för CSIA-

analyserna är från maj men visas för att få en förståelse av var nedbrytning kan äga rum.  

Figur 22. IP-skillnader mellan mätningarna i oktober 2013 och maj 2015. Område A visar på en negativ förändring och område 

B visar på en positiv förändring som ägt rum mellan mättillfällena. Område B tolkas som relaterat till skillnader i fukthalt och 

område A som migration av PCE i leran. Brunnarna och resultaten för CSIA-analyserna är från maj men visas för att få en för-

ståelse av var nedbrytning kan äga rum.  



30 

maren spricker leran upp och skapar vägar för förore-

ningen att röra sig i, vilket gör att spridningen till mo-

ränen kan vara säsongsberoende. I steg 1 kan man se 

att anomalin i område A inte sträcker sig lika långt ner 

i markprofilen som i steg 2. Denna typ av företeelse av 

en diffusion av DNAPL från ett mer lågpermeabelt 

lager till ett mer permeabelt har studerats av Parker et 

al. (2012). De har studerat hur diffusion av en förore-

ning sker från ett spricksystem i en sedimentär berg-

grund med ett aktivt grundvattenflöde in i bergets por-

matrix. Porsystemet i sig är lågpermeabelt, med ett 

nästan stagnant grundvattenflöde, och därifrån diffun-

derar föroreningen decennier senare ut igen i makropo-

rer och sprickor för vidare transport. Det fungerar som 

en sekundär föroreningskälla (Parker et al. 2012)   

Vad gäller nedbrytning av PCE verkar den inte 

pågå i någon större utsträckning i lerlagret enligt de få 

prover som tagits i leran längs profil 12. Proverna vi-

sar på låga halter av metaboliter.  Antagligen sker ned-

brytningen av PCE mycket långsamt i det siltiga ler-

lagret eftersom omsättningen i det är mycket långsam 

jämfört med i moränen under. Jordprover från punkt 

S729 som är taget en del av det siltiga lerlagret, visar 

på högre halter av metaboliter än resterande delar av 

det siltiga lerlagret. Detta kan bero på att delar av om-

rådet innehåller torv som kan fungera som näringskälla 

till mikrober och därmed ge en ökning av nedbrytning 

även av organiska föroreningar. Område B i Figur 22 

och 23 visar båda på en positiv ökning. Ökningen är 

som störst i Figur 22 vilket kan bero på den ökade 

fuktighetsgraden som i sin tur kan ge en ökad mikrobi-

ell tillväxt, på grund av att fuktigheten är som störst i 

maj.  

Vid en jämförelse mellan olika tidssteg av IP-

mätningar och utifrån CSIA-resultaten erhålls en bättre 

förståelse av varför 1109 innehåller höga halter PCE 

samtidigt som nedbrytningen är liten. Brunnen är loka-

liserad i området där PCE diffunderar ut från lerlagret. 

Men brunnen är belägen precis i gränsen av källtermen 

(se IP-profil avsnitt 4.3.2, Figur 18) och på grund av 

att grundvattenflödet är riktat åt sydväst transporteras 

metaboliter mot 1109 från yttre nedbrytningszonerna i 

nordost. De höga halterna och den låga nedbrytningen 

av PCE kan också förklaras med att det är aeroba för-

hållanden (Tabell 4) i detta område vilket leder till att 

nedbrytningen av PCE inte förekommer. I Tabell 4 

redovisas redoxförhållandena mätta i de brunnar där 

CSIA utförst. Redoxmätningarna visade på en väx-

lande miljö av anaeroba och aeroba förhållanden i 

marken som sannolikt ändras med årstid och pump-

ningsverksamheterna i området. Brunn 1106 och 1107 

visar på anaeroba förhållanden och innehåller relativt 

höga koncentrationer PCE och en medelhög nedbruten 

fraktion  

Område A bedöms vara den nuvarande spridnings-

källan av PCE till underliggande moränen. Avståndet 

från område A mot sydväst visar på höga PCE-halter, 

men också allt mer PCE-metaboliter, vilket tyder på att 

mer nedbrytning sker med ett ökat avstånd men också  

är beroende av anaeroba förhållanden i marken. Brunn 

1106 visa på syrefattiga förhållanden och har höga 

halter av cDCE som kräver syrerika förhållanden för 

att brytas ner. Föroreningsbilden styrker också att ply-

men sträcker sig åt sydväst eftersom koncentrationen 

av metaboliterna cDCE och VC ökar i samma riktning 

(Tabell 4 och Figur 14).  

 

4.5.3 Tidsseriemätning  med 1 m baselektrod-
avstånd 

Att göra tidseriemätningar med 1 m baselektrod-

avstånd ger en bra bild av de förändringar som sker i 

de översta metrarna i marken. I denna studie är tids-

spannet för kort för att visa förändringar relaterade till 

föroreningen i IP-profilerna (förändringen mellan maj 

2015 och november 2015). En osäkerhet ligger också i 

avvikelsen i elektrodposition av profilerna mellan mät-

tillfällena. I resistivitetsprofilen finns oklara anomalier 

belägna i området där elektroderna avviker från 

varandra, vilket med dagens kunskap endast verkar 

kunna förklaras med de avvikande elektrodpositioner-

na. I resistivitetsprofilen kan man annars tydligt se hur 

nederbörd, temperatur och fuktigheten påverkar mar-

ken.  Figurerna finns redovisade i Appendix F.  

 

5 Diskussion 
Metoderna som använts har varit fördelaktiga och gett 

goda förutsättningar på grund av deras förmåga att 

detektera och mäta nedbrytningen av föroreningen. 

Resistivitetsmätningen visade dock inte på det som 

tidigare angivits angående hur PCE uppträder som en 

isolator.  Enligt Ajo-Frankling et al. (2006) och Carda-

relli & Filippo (2009) ska mark förorenad med PCE i 

fri fas visa på hög resistivitet. De hög-resistiva zoner-

na, i synnerhet zon 1 (Figur 17) i denna studie fanns 

inga tecken på att PCE var orsaken till den höga resis-

tiviteten, eftersom jord och grundvattenprover från 

detta område visade på låga halter. Orsaken till den 

förhöjda resistiviteten i marken verkar vara geologiskt 

relaterad i form av linser med grövre material som 

förekommer i den sandiga kalkiga moränen. Det är 

dock inte omöjligt att områden med PCE i ren fri fas 

visar på hög resistivitet, men på Färgaren 3 har förore-

ningen haft decennier på sig att diffundera ut i format-

ionen och lösas och transporteras med grundvattnet 

och förekommer troligen i form av residualdroppar i 

porerna. PCEs annorlunda fördelning i porerna kan 

vara orsak till att den inte uppvisar någon hög resistivi-

tet såsom beskrivet av Johansson et al. (2015), utan 

visar på samma resistivitet som moränen.  
IP-profilen visade en tydligare bild över PCE-

föroreningens utbredning i form av källterm och omgi-

vande nedbrytningszoner, jämfört med IP-profilen 

med 2,5 m baselektrodavstånd. Området med låg IP-

effekt (1-2,1 mV/V) stämde bra överens med området 

där PCE-tanken varit placerad samt att jord- och 

grundvattenprover från detta område visar på höga 

halter PCE. Föroreningens nedbrytningszon runt om 

källtermen kan också urskiljas som en förhöjd IP-

effekt. Åkesson (2015) har också i sin undersökning av 
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ett TCE-förorenat område kommit fram till att IP är 

bättre att använda vid lokalisering av de högklorerade 

ämnena och att resistivitet bör användas som ett kom-

plement vid tolkning av IP och geologi.  

Utifrån tidigare tolkningar av geologi på Färgaren 

3 (Figur 3) har inte fönstret i lerlagret tidigare kunnat 

konstateras. Geologitolkningen i Figur 3 är gjord uti-

från de många borrningar som utförts på fastigheten. 

Resistivitetsprofilerna ger en bra bild över geologin 

och samstämmer till stor del med den bild av geologin 

som de tolkade borrningarna ger. Vid borrningarna har 

man missat informationen om fönstret i lerlagret, vil-

ket är tydligt i resistivitetsprofilen, och visar på de 

osäkerheter som är associerade med att bygga hela sin 

geologiska konceptuella modell utifrån borrningar. Att 

använda sig av resistivitet som underlag vid tolkning 

av geologin ger fördelar eftersom det ger en överblick 

där man sedan kan gå in med borrningar för att verifi-

era geologin samt borra på svårtolkade och avvikande 

delar i marken, vilket i slutänden kan minska antalet 

borrhåll för undersökningen som helhet och därmed 

minska kostnad, spridningsrisk och exponering för 

borrpersonalen och provtagarna. De borrningar som 

gjorts i detta område har till stor del utförts för att lo-

kalisera föroreningen, men detta och avgränsningar av 

PCE-källtermen hade med fördel kunnat genomföras 

med IP.  

Skillnaden i upplösning från de olika baselektrod-

avstånden var väldigt tydlig med avseende på inform-

ation om geologin. Profilerna med en meters baselek-

trodavstånd visade en mer realistisk och väl överens-

stämmande bild av jordlagerföljdens mäktigheter när 

dessa jämfördes med borrhållsloggar. De mer högupp-

lösta IP-profilerna visade också en bättre bild och var 

där med lättare att använda för att lokalisera PCE-

källtermen jämfört med de med det större baselektrod-

avståndet.   

Tidsseriemätningarna för IP gav en bra inblick i 

hur den potentiella föroreningsspridningen idag sker 

och visar hur PCE diffunderar ut genom markens tä-

tare lager och att denna diffusion avtar med avståndet 

från det PCE-mättade i lerlagret. För att dra nytta av 

analyser från tidsseriemätningar, bör tidsspannet mel-

lan mätningarna vara relativt stort vid naturliga ned-

brytningsprocesser som i detta fall. Att utföra tidsseri-

emätningar, speciellt med ett kort baselektrodavstånd, 

visar på att det är extremt viktigt att placera mätpunk-

terna i samma punkt som vid tidigare mätning, för att 

undvika oförklarliga anomalier och för att säkerställa 

att profilerna blir mer tillförlitliga för tolkning. Tidsse-

riemätningarna gav inte så starka indikationer på ned-

brytning som sker i marken som önskats, men från 

undersökningar på Renen 13-området i Varberg, där 

Åkesson (2015) använde sig av tidsseriemätningar, 

kan man tydligt se förändringar i IP-mätningarna av 

marken vid en aktiv stimulerad nedbrytning med till-

förd kolkälla.  

För att förbättra framtida studier kan det vara bra 

att undersöka redoxförhållandena i marken, eftersom 

det ger en bättre förståelse för CSIA-resultaten och 

vilken typ av nedbrytning som kan förväntas i områ-

det. Utifrån ett sådant dataunderlag skulle det kunna 

bli lättare att välja lämplig in situ-saneringsmetod, 

såsom reduktiv deklorering, aerob eller anaerob oxid-

ation, om man väljer Naturvårdsverkets målsättning 

om fler in situ-saneringar. På Färgaren 3 varierar mil-

jön mellan oxiska- och anoxiska förhållande i marken 

och detta har antagligen kopplingar till pumpningen 

som pågår i närliggande industri söder om fastigheten, 

och har stor inverkan på grundvattennivån i närområ-

det.  

Området runt brunn 1109 har varit svårtolkat, då en 

stor andel PCE inte brutits ned. Detta skulle antingen 

kunna bero på att det vid pumpning för provtagningen 

dras det in vatten från källtermen, eller att förorening-

en diffunderar ut precis som tidsseriemätningarna an-

tyder eller att det råder oxiska förhållanden i marken 

här vilket hämmar PCE-nedbrytningen. Det kan också 

vara en kombination av ovan föreslagna orsaker. 

Utifrån denna studie är det svårt att konstatera om 

geologin har någon påverkan på varför nedbrytningen 

äger rum just där CSIA indikerar att detta sker. Det 

fanns dock indikation på att nedbrytning i lerlagret inte 

verkar ske, eftersom många av jordproverna tagna i 

lerlagret inte påvisar några påtagliga halter av metabo-

liter. 

Att använda CSIA tillsammans med DCIP, med 

avseende på klorerade lösningsmedel, för att få en bra 

bild av de geologiska förhållanden, föroreningsav-

gränsning och nedbrytningsmönster ger en bra heltäck-

ande bild och metoderna komplettera varandra bra.  

Man bör först utföra DCIP-mätningar för att få en bild 

av markens uppbyggnad och möjliga anomalier för att 

kunna finna föroreningens utbredning och sedan av-

göra var borrningar och provtagningar för både jord 

och grundvatten ska utföras samt var prover för CSIA 

bör tas. Denna metodik skulle kunna reducera både 

kostnaden för avhjälpandet av föroreningen samt 

spridnings- och exponeringsrisken från föroreningen. I 

denna studie kan det konstateras att brunnarna för 

CSIA kanske är placerade lite för nära varandra och 

därför kan ha påverkat varandra vid provtag-

ningspumpningarna. Flera av brunnarna ligger dessu-

tom till stor del innanför källtermen. Nedbrytningsgra-

den av PCE är medelhög där nästan hälften av all PCE 

brutits ner och detta skiljer sig inte avsevärt mellan 

brunn 1106, 1107 och 1108, och ingen tydlig trend har 

därför kunnat identifieras. Grundvattenproverna från 

samma brunnar visar däremot på en ökad metabolithalt 

mot sydväst i grundvattnets riktning och med ökat 

avstånd från 1109, som har lägst nedbrytning och där 

det tyder på att PCE diffunderar ut från leran ovanför 

enligt tidsserieprofilerna. TCE-halterna är som högst i 

1107 och 1108 men minskar i 1106 där man istället 

kan konstatera höga halter cDCE och VC. Liknande 

resultat har presenterats av Wiegert et al. (2012), där 

TCE-halterna är höga närmast källan men minskar 

med ökande avstånd från källtermen samtidigt som 

halterna av cDCE och VC ökar. Wiegert et al. (2012) 

utförde också CSIA som visade på en ökad nedbryt-
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ning nedströms där cDCE- och VC-halterna ökade, 

vilket man troligen också hade kunnat se på Färgaren 3 

om man undersökt något grundvattenrör nedströms 

och utanför fastigheten. De prover som togs för CSI 

vid mätningen i november 2015 hann dessvärre inte bli 

klara för denna studie. Om resultaten visar på en för-

ändring av kolisotopförhållandet ger det goda förut-

sättningar för att dessa två icke-destruktiva metoder 

går att använda i kombination för att kvantifiera ned-

brytning av klorerade lösningsmedel.  Att också an-

vända tidsseriemätningar, DCIP och CSIA tillsam-

mans i ett förundersökningssyfte samt till in situ-
övervakning i saneringssyfte ser också ut att kunna ge 

värdefull information.  

Det bör dock nämnas att det finns osäkerheter i de 

båda metoderna. För DCIP-mätningarna ligger osäker-

heten vid processeringen av skenbaradata till en mo-

dell över markprofilen, eftersom modellen som an-

vänds för tolkning tas fram genom att två pesudsekt-

ioner jämförs mot varandra tills skillnaden mellan dem 

är tillräckligt liten för att den ska accepteras.  

För CSIA-metoden är osäkerheten speciellt stor vid 

undersökning av nedbrytning under en längre period 

där vattenprover utförs under olika tillfällen. En orsak 

till detta är att när grundvattnet provtas omsätts en 

större volym runt filtret vilket innebär att oönskat vat-

ten kan komma in från andra delar av marken som är 

mer permeabla, vilket ger en felaktig bild av förore-

ningskoncentrationerna av området. En annan orsak är 

att eftersom PCE och TCE är DNAPL-ämnen kan de 

röra sig i marken, vilket kan resultera i att koncentrat-

ionerna kan variera mellan provtagningarna. I ett om-

råde där det tidigare var en låg kvarvarande koncent-

ration av PCE/TCE kan det vid ett senare tillfälle påvi-

sas en högre kvarvarande koncentration PCE/TCE.  

Att inte använda exakt samma elektrodpositioner 

mellan mättillfällena ger också en osäkerhet i tidsserie-

modellerna, då man har uppmätt punktdata från olika 

delar av marken som jämförs med varandra.  

 

6 Slutsatser   
 Att använda DCIP vid avgränsning av ett om-

råde förorenat med klorerade lösningsmedel i 

förundersökningssyfte, och sedan zooma in på 

de mer intressanta områdena verkar utifrån 

mina data ge goda resultat. Vid undersökning 

av större områden bör man använda sig av 

större elektrodavstånd och sedan använda ett 

mindre elektrodavstånd på de områden som 

visar på intressanta anomalier för att först få en 

heltäckande bild och en mer detaljerad bild där 

så är önskvärt. Ett baselektrodavstånd på 1 m 

ger en mycket bra och detaljerad bild av de 

ytliga delarna av marken som ofta är av intresse 

eftersom det oftast är där föroreningen är belä-

gen.  

 För att få fram information om var PCE befin-

ner sig i markprofilen är IP-profilen lämpligast. 

Var det förekommer fri fas av PCE har i det här 

studerade området varit okomplicerat att tolka 

eftersom området inte uppvisar på någon eller 

mycket liten IP-effekt. Resultaten från IP-

mätningarna behöver dock verifieras med jord- 

och/eller vattenprover på grund av att det finns 

andra förhållanden som kan ge liknande IP-

effekter, t.ex områden med stora porer eller 

kalkrika områden.  

 Resistivitetsprofiler är svårtolkade med avse-

ende på föroreningssituationen för klorerade 

kolväten, men är relevanta för att få en heltäck-

ande bild av geologi, grundvattenytan och bör 

därför användas som underlag och tolkning för 

spridningsvägar och geologiska anomalier.  

 Användningen av CSIA tillsammans med DCIP 

ger en god inblick i föroreningssituationen och 

ger goda förutsättningar för att övervaka för-

ändringar i marken relaterade till föroreningen 

samt var nedbrytningszonen finns utifrån IP-

effekter tillsammans med nedbrytningsdata från 

CSIA-analyserna. För att ytterligare kartlägga 

förändringarna, ger tidsseriemätningarna en bra 

bild av var i marken förändringen sker. Utifrån 

endast DCIP och CSIA är det dock svårt att få 

en riktigt detaljerad bild av den mikrobiella 

aktiviteten, och denna behöver därför verifieras 

med mikrobiella analysmetoder.  

 DCIP-och CSIA-metoderna ger tillsammans ett 

bra underlag för förundersökning och övervak-

ning av klorerade lösningsmedlen såsom PCE 

och dess nedbrytningsprodukter.  
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Appendix A 

Analys utförd av Eurofins (provnummer jord; 177-2015-04090264,177-2015-04090267,177-2015-

04090268,177-2015-04090269,177-2015-04090270,177-2015-0409027)(provnummer vatten; 177-2015-

04090552, 177-2015-04090553, 177-2015-04090546, 177-2015-04090549, 177-2015-04090550, 177-

2015-04090551) 

Provtagningsdatum 2015-04-01 

Ankomstdag 2015-04-09 

Provtagare: David Hagerberg och Maria Åkesson 

Provtagna parametrar 

Jord 

Provtagna parametrar Rapporteringsgränsen 

1,1,1,2-Tetrakloretan < 0,0050 

1,1,1-Trikloretan < 0,0050 

1,1,2-Trikloretan < 0,0050 

1,1,2-Trikloreten < 0,0050 

1,1-Dikloretan < 0,0050 

1,1-Dikloreten < 0,0050 

1,1-Diklorpropen < 0,0050 

1,2,3-Triklorbensen < 0,0050 

1,2,3-Triklorpropan < 0,0050 

1,2,4-Triklorbensen < 0,0050 

1,2,4-Trimetylbensen < 0,0050 

1,2-Dibrometan < 0,0050 

1,2-Diklorbensen < 0,0050 

1,2-Dikloretan < 0,0050 

1,2-Diklorpropan < 0,0050 

1,3,5-Trimetylbensen < 0,0050 

1,3-Diklorbensen < 0,0050 

1,3-Diklorpropan < 0,0050 

1,3-Diklorpropen < 0,0050 

1,4-Diklorbensen < 0,0050 

2,2-Diklorpropan < 0,0050 

2-Klortoluen < 0,0050 

4-Klortoluen < 0,0050 

Bensen < 0,0050 

Brombensen < 0,0050 

Bromdiklormetan < 0,0050 

Bromklormetan < 0,0050 

cis-1,2-Dikloreten < 0,0050 

Dibromklormetan < 0,0050 

Dibrommetan < 0,0050 

Diklormetan < 0,0050 



 

Etylbensen < 0,0050 

Fluortriklormetan < 0,0050 

Hexachlorobutadiene 
(HCBD) 

< 0,0050 

iso-Propylbensen < 0,0050 

Klorbensen < 0,0050 

m/p-Xylen < 0,0050 

Naftalen < 0,0050 

n-Butylbensen < 0,0050 

o-Xylen < 0,0050 

p-Isopropyltoluen < 0,0050 

Propylbensen < 0,0050 

sec-Butylbensen < 0,0050 

tert-Butylbensen < 0,0050 

Tetrakloreten < 0,0050 

Tetraklormetan < 0,0050 

Toluen < 0,0050 

trans-1,2-Dikloreten < 0,0050 

trans-1,3-Diklorpropen < 0,0050 

Tribrommetan < 0,0050 

Triklormetan < 0,0050 

Vinylklorid < 0,0050 

 

Grundvatten 

Provtagna parametrar Rapporteringsgränsen 

1,1,1,2-Tetrakloretan < 1,0 

1,1,1-Trikloretan < 1,0 

1,1,2-Trikloretan < 1,0 

1,1,2-Trikloreten < 1,0 

1,1-Dikloretan < 1,0 

1,1-Dikloreten < 1,0 

1,1-Diklorpropen < 1,0 

1,2,3-Triklorbensen < 1,0 

1,2,3-Triklorpropan < 1,0 

1,2,4-Triklorbensen < 1,0 

1,2,4-Trimetylbensen < 1,0 

1,2-Dibrometan < 1,0 

1,2-Diklorbensen < 1,0 

1,2-Dikloretan < 1,0 

1,2-Diklorpropan < 1,0 

1,3,5-Trimetylbensen < 1,0 

1,3-Diklorbensen < 1,0 

1,3-Diklorpropan < 1,0 

1,3-Diklorpropen < 1,0 

1,4-Diklorbensen < 1,0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2,2-Diklorpropan < 1,0 

2-Klortoluen < 1,0 

4-Klortoluen < 1,0 

Bensen < 1,0 

Brombensen < 0,20 

Bromdiklormetan < 1,0 

Bromklormetan < 1,0 

cis-1,2-Dikloreten < 1,0 

Dibromklormetan < 1,0 

Dibrommetan < 1,0 

Diklormetan < 1,0 

Etylbensen < 1,0 

Fluortriklormetan < 1,0 

Hexachlorobutadiene 
(HCBD) < 1,0 

iso-Propylbensen < 1,0 

Klorbensen < 1,0 

m/p-Xylen < 1,0 

Naftalen < 1,0 

n-Butylbensen < 1,0 

o-Xylen < 1,0 

p-Isopropyltoluen < 1,0 

Propylbensen < 1,0 

sec-Butylbensen < 1,0 

tert-Butylbensen < 1,0 

Tetrakloreten < 1,0 

Tetraklormetan < 1,0 

Toluen < 1,0 

trans-1,2-Dikloreten < 1,0 

trans-1,3-
Diklorpropen < 1,0 

Tribrommetan < 1,0 

Triklormetan < 1,0 

Vinylklorid < 0,50 
 

 

 

 

 



 

Appendix B 

Tabell 1. Tabell över brunnar placerade längs profil 12 (±1 m) med analyserade föroreningar i jordprover. 

Brunns ID, 
provtagningsdjup 
m u my 

Jordtyp PCE  TCE cDCE VC 

 mg/kg TS 

S110 0-1 m F, gr Sa 16 <0,10 <0,10 <0,10 

S110 1,3 m siLe 6,4 <0,10 <0,10 <0,10 

S111 0,6-1 m  17 <0,10 <0,10 <0,10 

S111 2,5-3 m grSaMn 3700 <4 <4 <4 

SL505 4,5 m sa Ma 100-1000 0,03 0,02 - 

SL510 1,5 m T 1,5 0,03 30 - 

SL510 1,7 m Sa 0,7 1,6 10 - 

SL510 2,3 m SaMn  0,9 Ej det.  0,2 - 

S703 0,5 m  0,32 <0,010 <0,010 <0,010 

S703 3,8–6,36 m  <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

S714 0,1-0,8 m  0,058 <0,010 <0,010 <0,010 

S714 2,4–2,9 m  0,033 <0,010 <0,010 <0,010 

S714 3,1- 4,4 m  0,039 <0,010 <0,010 <0,010 

S714 4,6 - 5,7 m  0,038 <0,010 <0,010 <0,010 

S714 6,1- 10,3 m  <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

S714 10,7-11,9 m  <0,010 <0,010 0,17 <0,010 

S718 1,8 m   <0,010 <0,010 0,12 <0,010 

S718 2,2 m  <0,010 <0,010 0,16 0,031 

S718 4,6 – 7,8 m  <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

S718 11,6 m  <0,010 0,11 0,046 <0,010 

S718 12,3 m  1,1 0,40 0,031 <0,010 

S720 0,5 m  5,3 1,1 2,4 <0,010 

S720 3,6 m  <0,010 <0,010 0,052 <0,010 

S720 4,7- 11,8 m  <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

S725 0,2-0,9 m   1,1 0,16 0,012 <0,010 

S725 1,6–2,9 m   <0,010 <0,010 4,9 0,88 

S725 3,1 – 7,4 m  <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

S725 9,2–10,1 m  <0,010 <0,010 0,032 <0,010 

S725 11,1 -11,4  <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

S725 12,1-12,9  <0,010 <0,010 0,20 0,052 

S725 14,5-14,9 m  <0,010 0,016 0,064 <0,010 

S729 0,5-0,6 m  9,8 0,12 0,026 <0,010 

S729 1,6 - 2,7 m  120 0,68 0,22 <0,010 

S729 5,6 - 5,8  0,12 0,015 <0,010 <0,010 

S729 7,6 - 8,1 m  0,22 <0,010 <0,010 <0,010 

S729 10,6  - 11,4 m  0,43 0,055 0,018 <0,010 

S729 12,1 - 13,2 m  0,72 0,90 0,11 <0,010 

 



 

Tabell 2. Tabell över brunnar längs profil 12 (±1 m) med analyserade föroreningar i grundvattenprover. 

Brunns ID Filterspets 
nivå 
(m u my) 

PCE TCE cDCE VC 

µg/l 

SL505 3,9 440 870 46 000 1300 

SL510 2,0 2000 290 570 7 

SL7 5,0 8000 310 110 <25 

SL7 Övre  13000 300 370 16 

 Centrum  9500 230 340 16 

 Nedre  15000 360 410 16 

S703  7-8 0,38 1 11 1,6 

S703  8-9 <0,10 0,94 22 4,6 

S703  9-10 <0,10 0,60 9,9 1,8 

S703  10-11 <0,10 0,25 5,2 0,25 

S703  11-12 <0,10 0,31 1,1 <1,0 

S703  12-13 <0,10 0,58 1,4 <1,0 

S703  13-14 0,15 0,71 <1,0 <1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Appendix C 

Tabell 1. Tabellen anger värdena av nedbruteng och kvarvarande fraktion av PCE i de brunnar där CSIA 

utförts. Brunn 1103 har valts som referens då den har högst kvarvarande fraktion PCE.  

Grundvattenrör  µg/L δ13C (‰) Kvarvarande 

fraktion  

Nedbruten 

fraktion 

1103 890 – 26,1 1,0 0 

1106 5200 – 22,7 0,53 0,47 

1107 110000 – 23,3 0,59 0,41 

1108 19000 – 22,7 0,53 0,47 

1109 2200 – 24,4 0,72 0,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Appendix D 

Bilden visar avvikelsen mellan linjerna (elektrodpositioner) mätta vid de olika tillfällena. Linjerna avviker 

som mest från varanda med en meter.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Appendix E 

Resistivitets- och IP-profiler samt normaliserad IP (2,5 m baselektrodavstånd) 

Oktober 2013 

 

 

 



 

Maj 2015 
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Resistivitets- och IP-profiler samt normaliserad IP (1 m baselektrodavstånd)  

Maj 2015      November 2015 

 

 

 

  



 

Appendix F 

Tidsseriemätningar IP (2,5 m baselektrodavstånd) 

Tidssteg 1 

 

Tidssteg 2 

 



 

 

 

Tidsseriemätningar IP (1 m baselektrodavstånd) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tidsseriemätningar resistivitet (2,5 m baselektrodavstånd) 

Tidssteg 1.  

 

Tidssteg 2. 

 



 

 

Tidsseriemätningar IP (1 m baselektrodavstånd) 

 

 

  



 

Appendix G 

Borrlogg ACDC-brunnar 

1103  

0,0-0,6 Fyllnad/ Lera grrus Mull Sand (tegel) 

0,6-3,1 (Silt) Lera varvig 

3,1–5,2 Lera 

5,2–6,0 Siltig sandig morän 

1106 

0,0-0,1 Fyllnad/Mull, Sand 

0,1-0,3 Fyllnad/ slagg, tegel  

0,3-0,6 Fyllnad/ (Silt) Sand 

0,6-2,0 Lera (Silt) 

2,0–3,5 grusig Sand, moränlik 

3,5–6,0 Sand, fin 

1107 

0,0-0,5 Fyllnad/ (Mull) Sand 

0,5-2,8 Lera (Silt) varvig 

2,8–4,0 Sand, moränlik 

4,0–6,0 (Silt) Sand 

 

1108 

0,0-0,9 Fyllnad/ grusig (lera) Sand (tegel och kol) 

0,9 - 2,2 Lera (Silt) 

2,2 – 4,9 Lera 

4,9 – 6,0 Siltig Sandig Morän 

1109 

0,0 – 0,7 Fyllnad/(Lera) mull och sand (tegel och 
kol) 

0,7-1,1 Lera 

1,1–2,1 Lera, Silt 

2,1–4,4 Lera 

4,4–6,0 Siltig sandig morän  

1110 

0,0-1,2 Fyllnad/ Mull, Sand 

1,2–2,4 Lera 

2,4–2,9 Sand 

2,9–5,3 (Silt) Sand moränlik 

5,3–6,0 Sand 

 



Tidigare skrifter i serien 
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