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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Brandsnäs gamla såg är belägen på Torpön i sjön Sommen i Östergötlands län. Vid 

Brandsnäs såg har bedrivits sågverk med doppning av virke i omkring 40 år under 1900-

talet. Området är idag delvis bebyggt med bostäder och många människor rör sig i områ-

det. Området misstänks vara förorenat med dioxin från sågverksverksamheten.  

Brandsnäs såg ligger på 17:e plats på prioriteringslistan över förorenade områden i Ös-

tergötlands län (Länsstyrelsen i Östergötland, 2014).  Länsstyrelsen har gjort en invente-

ring enligt MIFO fas 1 där området har fått riskklass 1 (mycket stor risk).  

1.2 Omfattning 

Inga tidigare undersökningar av området är gjorda så den miljötekniska markundersök-

ning som genomförts är en översiktlig undersökning, också kallad förstudie.  

Virke misstänks ha lagts upp över hela området och undersökningen har därför koncen-

trerats främst till de områden där föroreningsgraden bedöms vara som störst, d.v.s. till 

områden där doppning eller besprutning av virke har skett. Jord, bottensediment och 

grundvatten har provtagits och resultaten sammanfattas i en rapport. En riskklassning 

enligt MIFO fas 2 har också genomförts samt en förenklad riskbedömning. 

1.3 Syfte 

Syftet med undersökningen är att utreda om det gamla sågverksområdet är förorenat 

med dioxin. Syftet är i första hand att konstatera ifall dioxin förekommer eller inte och i 

andra hand i vilken omfattning dioxin förekommer. En klassning enligt MIFO fas 2 och en 

förenklad riskbedömning har genomförts i syfte att utreda riskerna för de människor som 

bor och tillfälligt vistas på platsen. 

1.4 Organisation 

Beställare 

Namn Länsstyrelsen i Östergötland 

Projektansvarig Elisabeth Omsäter 

Konsult 

Namn Sweco 

Uppdragsledare och hand-

läggare 

Handläggare och provtagare 

Provtagare 

Fältgeotekniker 

Elke Myrhede 

Barbro Noresten 

Rickard Karlsson 

Hans-Olof Back 

Granskare Jan Embretsen 
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2 Områdesbeskrivning 

2.1 Allmänt 

Brandsnäs gamla såg är belägen vid stranden av sjön Sommen på den nordvästra delen 

av Torpön, strax söder om Torpöns färjeläge (se figur 1). Området utgörs av en mindre 

vik, Dustusviken, som innesluts av två uddar. Sågverket låg inne i viken och rester av 

byggnaden finns kvar i form av några enstaka betongfundament.  

Den centrala delen av det gamla verksamhetsområdet, kring den gamla sågverksbygg-

naden, är bebyggt med fem bostadshus. Det finns även en brygga för båtar tillhörande 

husen. På den norra udden finns en badplats, en bastu och en grillplats. Södra udden 

och området söder om denna är till större delen bevuxet med skog.  

Området vid den gamla sågen är naturskönt och många människor rör sig i området. En 

campingplats finns på andra sidan vägen och vid färjeläget finns ett naturrum och som-

martid en restaurang. En parkeringsplats för besökande och husbilar finns i anslutning till 

det gamla sågverksområdet.  

 

Figur 1. Översiktskarta (Länsstyrelsen, 2015) med undersökningsområdet inringat. 
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2.2 Geologi och hydrogeologi 

På undersökningsområdet utgörs jordlagerföljden av ytligt berg med tunt jordtäcke (vid 

borrningarna erhölls borrstopp i alla punkter med ett maximalt djup om 1,2 meter). Enligt 

SGU:s jordartskarta består jordarten inom undersökningsområdet av morän med berg i 

dagen inom vissa områden. Vid borrningarna i området påträffades främst fyllnadsmassor 

av silt med inslag av grus, sand och mull. Enligt SGU:s bergartskarta består bergarten 

inom området av 1,8 miljarder år gammal granit, granodiorit eller syenitoid kvartsmonzo-

diorit.  

I det tunna jordtäcket inom undersökningsområdet finns mycket lite grundvatten. Grund-

vatten har endast påträffats ovanpå bergytan i tre punkter på mellan 0,6 och 1 meters 

djup. Djup till berg i dessa punkter är mellan 1 till 1,2 meters djup. Grundvattnets ström-

ningsriktning bedöms vara i riktning mot sjön Sommen som ligger precis intill undersök-

ningsområdet. 

Figur 2. Jordartskarta över undersökningsområdet med omnejd (SGU, 2015). Röd färg är 

berg i dagen, blå är morän och brun är torv. De blå prickarna indikerar ett tunt eller 

osammanhängande ytlager av morän. Undersökningsområdet är markerat i blått. 

3 Verksamhetsbeskrivning 

Sågverket i Brandsnäs var i drift mellan åren 1918/21 till 1958. Här sågades timmer till 

virke som lades på brädgård för att torka. Det färdiga virket lastades sedan på pråm för 

vidare transport. För att undvika att virket angreps av blånadssvampar under den varma 

delen av året blånadsskyddsbehandlades virket genom att det doppades i pentaklorfenol-

lösning.  

Sågverksbyggnaden låg vid vattnet inne i Dustusviken. Fram till omkring 1950 var bräd-

gårdarna belägna ute på de två uddarna och det fanns en järnväg från sågen ut till de 

bägge uddarna. Fram till 1950 skedde även doppningen av virket ute på uddarna. Dopp-
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ningen skedde för hand i ett träkar som flyttades mellan uddarna. Doppningskaret stod på 

marken och tömdes ut när det skulle flyttas till andra udden eller vid säsongens slut.   

Omkring 1950 togs järnvägen bort och ersattes med truckar som körde ut virket till bräd-

gården. Virket lades nu upp på området runt sågverket, främst längs stranden, men upp-

laget gick ända upp till vägen. Doppningskaren ersattes med en fast anläggning för blå-

nadsskyddsbehandling inne i sågverksbyggnaden där virket rullades in på rullbanor och 

sprayades med pentaklorfenollösning. 

Sågverket upphörde år 1958 och köptes upp av ett skrotföretag som specialiserade sig 

på gamla nedlagda sågverk. De monterade ned sågverksmaskinerna och avslutade se-

dan sin verksamhet. 

(Länsstyrelsen i Östergötland 2014 och Torpöns hembygdsförening 2012) 

4 Tidigare undersökningar 

Länsstyrelsen i Östergötland har genomfört en inventering enligt MIFO fas1 under 2014. 

Vid inventeringen har skriftligt material om platsen gåtts igenom och personer som arbe-

tat vid sågverket eller som bor på platsen har intervjuats. Vid inventering framkom att 

doppning av virke förekommit. Området bedömdes tillhöra riskklass 1 (mycket stor risk) 

med motiveringen att ”medel av mycket hög farlighet använts inom det mycket känsliga 

skyddsvärda området”.   

5 Genomförande 

Jordprovtagning och installation av grundvattenrör genomfördes den 20 april 2015 och 

sedimentprovtagning samt omsättning och provtagning av grundvatten genomfördes den 

18 maj 2015. Den 1 juli 2015 utfördes kompletterande provtagning av jord, sediment och 

grundvatten. Två prover från april/maj (ett jordprov och ett sedimentprov) skickades även 

in för kompletterande analys.   

5.1 Jordprovtagning 

Jordprovtagningen är fokuserad till området runt sågverket, de två uddarna samt upp-

lagsplatsen för virke utmed vattnet, se provtagningskarta i bilaga 1.  

Jordprovtagningen genomfördes med skruvprovtagning där jord tas upp med en skruv-

borr som är monterad på en borrbandvagn. Samlingsprover togs ut för ca varje halvmeter 

eller tätare vid variationer i jordart. Fyllnadsmassor och naturlig jord blandades inte. Jord-

proverna togs i diffusionstäta påsar som tillhandahållits av laboratoriet. Jordart, färg, ev. 

lukt och andra intryck noterades i ett fältprotokoll och fotografier togs också för att doku-

mentera provpunkterna. 

Vid den kompletterande provtagningen i juli togs två prover vid grillplatsen på norra ud-

den. Proverna togs ut på ytlig jord med hjälp av planteringsspade. Proverna togs som 

samlingsprov med ca 15 delprover per prov. Prov SW11 togs på fyllnadsmaterial runtom-

kring eldstaden och SW12 togs ut i området utanför grillplatsen inom 5 meters avstånd 

från denna. 

5.2 Sedimentprovtagning 

Sedimentprover togs ut i fyra stycken områden, så kallade sedimentstationer, se bilaga 2. 

Ett extraprov togs också i sundet mellan Torpön och Karlsö (detta prov har inte analyse-

rats). Inom varje sedimentstation togs ett till tre olika delprover upp som blandades sam-
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man efter djupintervall till ett samlingsprov. Sedimentproverna togs från båt med tre olika 

sorters provtagare.  

Kajakprovtagare är en rörprovtagare som firas ner i ett rep och där röret pressas ner i 

sedimentet genom provtagarens egen tyngd. Metoden fungerar bäst vid finkornigare se-

diment utan ”hinder” som pinnar, växtlighet och stenar vilket gör att provtagaren inte kan 

sluta tätt och således rinner sedimentet ut innan man fått upp det till ytan.  

Rörprovtagaren är ett provtagningsrör monterat på en stång som trycks ner i sedimentet 

med handkraft. Metoden fungerar bäst vid finkornigare sediment precis som kajakprovta-

garen. 

Bottenhuggare är en provtagare med två skopor som spänns upp och firas ner till botten 

med ett rep. En vikt får provtagaren att slå igen och fångar upp de ytligaste ca 10 cm av 

bottensedimentet. Denna provtagare är ett bra komplement när det finns växtlighet på 

botten, pinnar och stenar som gör det svårt att provta med kajak och rörprovtagaren.    

Vid den kompletterande provtagningen i juli togs ett prov intill strandkanten vid en bad-

strand. Provet togs ut med hjälp av ett sedimentrör med plugg som trycktes ner för hand i 

sedimentet.  

 

Figur 3. Ett kompletterande sedimentprov togs intill strandkanten inne i Dustusviken.  

5.3 Vattenprovtagning 

Ett grundvattenrör installerades i skruvborrhål SW04 i området vid det gamla sågverket, 

se provtagningskarta i bilaga 1. Filterrör/rör av HDPE-plast användes (s.k. miljörör). 

Grundvattenröret tätades mot marken med bentonitlera för att förhindra nedträngning av 

ytvatten längs röret. 

Grundvattenprovtagningen genomfördes med bailer (en engångsvattenhämtare). Innan 

provtagningen har vattnet i röret omsatts genom att röret tömts på vatten med hjälp av en 
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bailer. Innan omsättningen av vatten mättes grundvattennivån i röret. Grundvattenprover-

na togs i flaskor rekommenderade av laboratoriet.  

Vid den kompletterande provtagningen i juli omsattes inte grundvattnet innan provtagning 

p.g.a. att omsättning och provtagning skulle behöva genomföras med endast ett par tim-

mars mellanrum. Detta riskerade att leda till brist på vatten och att vattnet som funnits 

hade varit extremt grumligt. Grundvattenprovet filtrerades också på laboratoriet innan 

analys, till skillnad från det första provet i maj som endast dekanterades. Filtreringen ge-

nomfördes för att vara säker på att partiklar inte kom med i provet och påverkade resulta-

tet samt att ett filtrerat grundvatten mer efterliknar det vatten som rör sig i marken ef-

tersom partiklarna inte transporteras med grundvattnet utan tillkommer vid provtagning. 

Ett prov på dricksvatten togs på fastighet Björkevik 1:7 där det finns en gammal dricksvat-

tenbrunn som används för bevattning. Provet togs ur vattenslang direkt i provkärlet. Vatt-

net omsattes genom att spola i fem minuter innan provtagning, men vattnet i brunnen 

hade även använts för bevattning under dagarna innan. 

Provtagning av råvattnet från vattenverket vid den gemensamma dricksvattenanlägg-

ningen för området, belägen på fastighet Björkevik 1:1, har utförts av Ydre kommun (för 

resultat se analysrapport i bilaga 8). 

5.4 Inmätning 

Provtagningspunkterna för jord mättes in med handhållen GPS med en noggrannhet på 

ca 0,2 meter. Koordinatsystem är Sweref 99, TM, RH2000. De kompletterande punkterna 

SW11 och SW12 samt sedimentpunkterna är inte inmätta. Någon avvägning av grundvat-

tenröret har inte genomförts. Koordinaterna redovisas i bilaga 3.  

5.5 Analyser 

För jord och sediment valdes ett prov per punkt ut och analyserades med avseende på 

dioxiner. Ett extra jordprov valdes också ut för analys av klorfenoler. Ett komplemente-

rande prov av jord respektive sediment skickades även in för dioxinanalys i efterhand. 

Grundvattnet analyserades med avseende på dioxiner, klorfenoler, pH och DOC. Alla 

genomförda analyser redovisas i tabell 1 nedan. 

6 Riktvärden och jämförelsevärden 

6.1 Jord och sediment 

Som stöd vid bedömning av föroreningsgrad och risker för människors hälsa och miljö har 

Naturvårdsverket generella riktvärden för förorenad jord (NV 2009) använts. Naturvårds-

verkets generella riktvärden finns både för känslig markanvändning (KM) och mindre 

känslig markanvändning (MKM). Vid en föroreningsnivå som underskrider KM bedöms 

marken kunna användas för t.ex. bostadsområden och skolor. Vid en föroreningsnivå 

som överskrider KM men underskrider MKM begränsas markanvändningen för exempel-

vis industrier, vägar och kontor. 

På det aktuella området finns idag fem bostadshus. På området finns också en badplats, 

en bastu samt en grillplats och många människor förutom de boende kan förväntas visats 

på området. Markanvändningen i området bedöms vara känslig markanvändning.  
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6.2 Grundvatten 

Inga svenska riktvärden för dioxiner och klorfenoler i vatten finns att tillgå. För att bedöma 

föroreningssituationen i grundvattnet har därför holländska riktvärden använts (ALS, 

2015). Det finns holländska riktvärden för ingen påverkan och kraftig påverkan.  

För att bedöma pH används SGU:s rapport ”Bedömningsgrunder för grundvatten” (SGU 

2013).  

Tabell 1. Redovisning av utvalda prover för laboratorieanalys och antal genomförda ana-

lyser på jord, sediment och grundvatten. 

Media 
Provtagnings 

datum 
Jord och sediment Grundvatten 

Analyspaket  OJ-22 OJ-7 OV-22 OV-7  

Ämne  Dioxiner Klorfenoler Dioxiner Klorfenoler pH, DOC 

SW01 (0-0,7m) 2015-04-20 1     

SW02 (0-0,5m) 2015-04-20 1     

SW03 (0-0,6m) 2015-04-20 1     

SW04 (0-0,5m) 2015-04-20 1     

SW04 (0,5-1m) 2015-04-20 1     

SW05 (0-0,5m) 2015-04-20 1     

SW06 (0-0,5m) 2015-04-20 1     

SW07 (0,4-1m) 2015-04-20 1     

SW08 (0-0,6m) 2015-04-20 1     

SW09 (0-0,4m) 2015-04-20 1     

SW09 (0,4-0,9m) 2015-04-20  1    

SW10 (0-0,5m) 2015-04-20 1     

SW11 (0-0,03m) 2015-07-01 1     

SW12 (0-0,05m) 2015-07-01 1     

Sed 1 (0,1-0,5m) 2015-05-18 1     

Sed 2:2 (0-0,1m) 2015-05-18 1     

Sed 2 (0,5-0,8m) 2015-05-18 1     

Sed 3 (0-0,2m) 2015-05-18 1     

Sed 4 (0-0,1m) 2015-05-18 1     

Sed BAD 2015-07-01 1     

SW04 2015-05-18   1 1 1 

SW04 (filt) 2015-07-01   1  1 

Björkevik 1:7 2015-07-01   1  1 

  18 1 3 1 3 

7 Resultat 

7.1 Jord 

7.1.1 Jordlagerföljd 

Området utgörs av ytligt berg med tunt jordtäcke (vid borrningarna nåddes ner till maxi-

malt 1 meters djup). Jorden består främst av fyllnadsmassor av silt med inslag av grus, 
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sand och mull. I tre provpunkter (SW02, SW04 och SW05) finns morän (naturlig jordart). I 

punkterna SW04 och SW05 täcks moränen av en halvmeter fyllnadsmaterial, medan i 

punkt SW02 finns endast naturlig jord. I provpunkt SW03 består hela jordtäcket av mull-

jord. Fältprotokollen redovisas i bilaga 4. 

7.1.2 Laboratorieanalyser dioxin 

Dioxin har detekterats i alla analyserade jordprov. I provpunkterna SW01, SW02, SW03 

och SW12 överstiger halterna Naturvårdsverkets generella riktvärde för MKM (200 ng/kg 

TS). I provpunkterna SW05, SW07, SW08 och SW09 överstiger halterna riktvärdet för 

KM (20 ng/kg TS). I resterande punkter, SW04, SW06, SW10 och SW11, har dioxin de-

tekterats men halterna tangerar eller underskrider KM. Dioxinhalterna redovisas i tabell 2 

och 3 nedan samt på karta i bilaga 5.   

Summan av detekterade dioxiner redovisas som både lowerbound och upperbound (se 

tabell 2). Lowerbound redovisar endast de dioxinhalter som faktiskt har detekterats och 

motsvarar alltså den dioxinhalt som man har kunnat konstatera finns. I summan för up-

perbound räknas, förutom de detekterade halterna, även detektionsgränserna in och 

utgör en övre gräns för hur mycket dioxin som skulle kunna finnas. 

Tabell 2. Sammanställning över analyserade dioxinhalter (ng/kg TS) i jord och jämförelse 

med Naturvårdsverkets riktvärden (NV,2009). Analyserade halter >KM och >MKM är 

färgade i gult resp. orange. 

SÅGVERKSOMRÅDET OCH SÖDRA UDDEN 

Provpunkt SW03 SW04 SW04 SW05 SW06 SW07 SW08 SW09 SW10 

Djup (m) 0-0,6 0-0,5 0,5-1 0-0,5 0-0,5 0,4-1 0-0,6 0-0,4 0-0,5

Jordart F/Mu F/saSi F/siMn F/saSi F/grSa F?Si F?muSi F/saSi F/grSi 

TS_105°C 72,5 85 89 79,6 90,3 82,2 83,7 75,7 90 

2,3,7,8-tetraCDD 620 <1.2 <1.2 <1.7 <1.6 <1.6 <2.1 <2 <3 

1,2,3,7,8-pentaCDD 2300 2 <1.2 <1.2 <2.5 <2.4 <3.4 <2.3 <2.9 

1,2,3,4,7,8-hexaCDD 7100 6,5 4,8 <2.4 <5.4 <4.5 6,7 4,6 <3.6 

1,2,3,6,7,8-hexaCDD 5700 63 12 42 <5.4 7,9 12 38 <3.6 

1,2,3,7,8,9-hexaCDD 2300 <3 2,8 <2.4 <5.4 <4.5 <2.4 2,4 <3.6 

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD 36000 380 35 180 27 47 55 470 32 

oktaklordibensodioxin 62000 2100 130 410 130 190 200 2100 150 

2,3,7,8-tetraCDF 27 <0.84 2,2 1 <2.4 <2 <2 <5.6 <3.2 

1,2,3,7,8-pentaCDF 110 3,9 <3.7 1,6 1,8 1,4 1,5 1,9 <4 

2,3,4,7,8-pentaCDF 1700 39 <3.7 17 4,2 21 2,5 4,9 <4 

1,2,3,4,7,8-hexaCDF 4900 330 7,6 92 13 83 19 25 7,1 

1,2,3,6,7,8-hexaCDF 1900 190 8,7 54 4,7 36 11 26 4,4 

1,2,3,7,8,9-hexaCDF 69 <2.6 <2.4 <2.4 <3.6 <2.4 <2.4 <2.4 <2.4 

2,3,4,6,7,8-hexaCDF 2000 150 2,9 55 9,3 48 12 14 3,9 

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF 230000 9800 710 8800 550 3300 1300 1100 330 

1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF 2400 140 <2.4 35 4,8 47 7,2 32 6,2 

oktaklordibensofuran 970000 30000 1600 40000 1100 9800 3400 2500 460 

sum WHO-PCDD/F-TEQ 
lowerbound 8800 200 12 130 10 61 22 30 5,4 

sum WHO-PCDD/F-TEQ 
upperbound 8800 200 15 140 13 64 28 35 10 
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Tabell 3. Sammanställning över analyserade dioxinhalter (ng/kg TS) i jord på norra udden 

och jämförelse med Naturvårdsverkets riktvärden (NV,2009). Analyserade halter >KM 

och >MKM är färgade i gult resp. orange. 

NORRA UDDEN 

Provpunkt SW01  SW02  SW11 SW12 

Djup (m) 0-0,7 0-0,5 0-0,03 0-0,05 

Jordart F/musaSi N/siMn F/grSa N?muSa 

TS_105°C 74,2 86,2 99,2 91,4 

2,3,7,8-tetraCDD 9,8 1,2 <1.1 <1.3 

1,2,3,7,8-pentaCDD 43 2,4 <1.4 33 

1,2,3,4,7,8-hexaCDD 21 3,5 <1.6 26 

1,2,3,6,7,8-hexaCDD 140 40 4,9 530 

1,2,3,7,8,9-hexaCDD 40 14 <1.6 64 

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD 690 300 28 2300 

oktaklordibensodioxin 1100 530 240 7200 

2,3,7,8-tetraCDF 32 11 <0.56 29 

1,2,3,7,8-pentaCDF 40 22 3 230 

2,3,4,7,8-pentaCDF 510 340 12 1300 

1,2,3,4,7,8-hexaCDF 1200 780 20 11000 

1,2,3,6,7,8-hexaCDF 300 290 22 4000 

1,2,3,7,8,9-hexaCDF 3,4 <2.4 <0.86 59 

2,3,4,6,7,8-hexaCDF 790 680 21 3300 

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF 110000 43000 830 310000 

1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF 430 310 22 2000 

oktaklordibensofuran 100000 120000 2600 1300000 

sum WHO-PCDD/F-TEQ lowerbound 1600 760 20 5900 

sum WHO-PCDD/F-TEQ upperbound 1600 760 22 5900 

7.1.3 Laboratorieanalyser pentaklorfenol  

Inga halter av pentaklorfenol över laboratoriets detekteringsgräns har uppmätts i det ana-

lyserade jordprovet SW09 (0,4-0,9m). 

Fullständig redovisning av analysresultaten redovisas i laboratoriets analysrapporter i 

bilaga 6. 

7.2 Sediment 

Dioxin har detekterats i alla analyserade sedimentprov (se tabell 4). I provpunkten Sed 1 

och Sed 2.2 överstiger halten dioxiner Naturvårdsverkets generella riktvärde för MKM 

(200 ng/kg TS). I övriga fyra prover har dioxiner detekterats, men halterna understiger 

riktvärdet för KM (20 ng/kg TS).  

Fullständig redovisning av analysresultaten redovisas i laboratoriets analysrapporter i 

bilaga 7. 
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Tabell 4. Sammanställning över analyserade dioxinhalter i sediment och jämförelse med 

Naturvårdsverkets riktvärden (NV,2009). Analyserade halter >KM och >MKM är färgade i 

gult resp. orange. 

Provpunkt  Enhet Sed 1 Sed 2.2 Sed 2 Sed 3 Sed 4 Sed BAD 

Vattendjup m 1,8–2,4 3,5-6 3,5-6 10 2-3 0,5 

Sedimentdjup  m 0,1-0,5 0-0,1  0,5-0,8  0-0,2 0-0,1 0-0,1 

TS_105°C % 13,3 11,8 27,3 20,9 74,4 91,4 

2,3,7,8-tetraCDD ng/kg TS <1.9 <0.83 <0.9 <0.95 <0.87 <0.67 

1,2,3,7,8-pentaCDD ng/kg TS <2.3 15 <1.3 <1.1 <1.2 <0.85 

1,2,3,4,7,8-hexaCDD ng/kg TS <3.7 26 <2.3 <2.3 <2.5 <1.7 

1,2,3,6,7,8-hexaCDD ng/kg TS 83 99 <2.3 <2.3 <2.5 <1.7 

1,2,3,7,8,9-hexaCDD ng/kg TS 27 16 <2.3 <2.3 <2.5 <1.7 

1,2,3,4,6,7,8-
heptaCDD ng/kg TS 660 530 <3 <4.9 <2.9 <10 

oktaklordibensodioxin ng/kg TS 3000 2700 58 34 14 <81 

2,3,7,8-tetraCDF ng/kg TS <1.8 <0.57 <1.4 <1.2 <0.94 <1.8 

1,2,3,7,8-pentaCDF ng/kg TS 21 12 <1.6 <1.3 <1.4 <1.8 

2,3,4,7,8-pentaCDF ng/kg TS 64 97 <1.6 <1.3 <1.4 <1.8 

1,2,3,4,7,8-hexaCDF ng/kg TS 1300 620 7,6 9,7 4,6 <2.8 

1,2,3,6,7,8-hexaCDF ng/kg TS 600 260 6,6 <2.3 <2.4 <2.8 

1,2,3,7,8,9-hexaCDF ng/kg TS 110 23 <2.3 <2.3 <2.4 <2.8 

2,3,4,6,7,8-hexaCDF ng/kg TS 190 200 <2.3 <2.3 <2.4 <2.8 

1,2,3,4,6,7,8-
heptaCDF ng/kg TS 83000 60000 1000 1100 120 390 

1,2,3,4,7,8,9-
heptaCDF ng/kg TS 260 400 <3.4 <2.9 <1.9 <3 

oktaklordibensofuran ng/kg TS 190000 200000 3500 4400 340 640 

sum WHO-PCDD/F-
TEQ lowerbound ng/kg TS 1100 840 13 13 1,8 4 

sum WHO-PCDD/F-
TEQ upperbound ng/kg TS 1100 840 15 15 3,8 6,5 

 

7.3 Grundvatten 

7.3.1 Fältresultat 

Uppmätt grundvattennivå ca fyra veckor efter installation samt data för installerat grund-

vattenrör visas i tabell 5 nedan.  

Tabell 5. Nivå för rörets överkant, djup, filternivå samt uppmätt grundvattennivå för instal-
lerade grundvattenrör. 
Grundvattenrör Rörets över-

kant (m.ö.m.y) 
Djup 

(m.u.m.y.) 
Filternivå 
(m.u.m.y) 

Grundvattenyta 
2015-05-18 
(m.u.m.y) 

SW04 0,73 1,27 0,27 – 1,27 0,99 

7.3.2 Laboratorieanalyser 

I det ofiltrerade grundvattenprovet SW04 har dioxiner detekterats i en halt av 0,82 ng/l 

(lower bound) vilket överstiger det holländska riktvärdet för kraftig påverkan som är 0,001 

ng/l (se tabell 6). I det filtrerade grundvattenprovet SW04 (filt) samt i dricksvattenprovet 

från fastighet Björkevik 1:7 har inga dioxiner detekterats (lower bound = 0).  

Inga halter av pentaklorfenol över laboratoriets detektionsgräns har uppmätts i det analy-

serade grundvattenprovet SW04. 
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pH-värdet i grundvattenrör SW04 är 6,8, vilket klassas som måttligt pH enligt SGU:s be-

dömningsgrunder för grundvatten (2013) och bedöms vara normalt. pH-värdet i brunnen 

på fastighet Björkevik 1:7 är 7,6 och klassas som högt.  

DOC-halten, d.v.s. halten av löst organiskt kol, i grundvattnet tolkas som relativt hög. 

Sågverksområden är dock oftast områden med mycket organiskt material i marken, som 

t.ex. bark och spånrester, så i detta avseende kan halten anses normal för området. Som

jämförelse har DOC mätts i sex grundvattenrör i ett skogsområde i Johannesborg,

Askersunds kommun, där halterna varierade mellan 1,4 och 15 mg/l med en medelhalt på

6,4 mg/l.

Fullständig redovisning av analysresultaten redovisas i laboratoriets analysrapporter i 

bilaga 8. 

Tabell 6. Sammanställning över analyserade dioxinhalter i grundvatten och jämförelse 

med det holländska riktvärdet för kraftig påverkan (0,001 ng/l). Analyserade summahalter 

som överstiger riktvärdet för kraftig påverkan är markerade i fet stil. 

Parameter Enhet SW04 SW04 (filt) Björkevik 1.7 

pH 6,8 6,8 7,6 

DOC mg/l 19,5 12,3 9,28 

2,3,7,8-tetraCDD ng/l <0.0017 <0.0015 <0.0011 

1,2,3,7,8-pentaCDD ng/l 0,037 <0.0015 <0.0021 

1,2,3,4,7,8-hexaCDD ng/l 0,049 <0.0018 <0.0041 

1,2,3,6,7,8-hexaCDD ng/l 0,22 <0.0018 <0.0041 

1,2,3,7,8,9-hexaCDD ng/l 0,043 <0.0018 <0.0041 

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD ng/l 1,9 <0.094 <0.026 

oktaklordibensodioxin ng/l 7,2 <0.094 <0.16 

2,3,7,8-tetraCDF ng/l 0,017 <0.0013 <0.0017 

1,2,3,7,8-pentaCDF ng/l 0,013 <0.002 <0.0017 

2,3,4,7,8-pentaCDF ng/l 0,087 <0.002 <0.0017 

1,2,3,4,7,8-hexaCDF ng/l 1 <0.0012 <0.0039 

1,2,3,6,7,8-hexaCDF ng/l 0,3 <0.0012 <0.0039 

1,2,3,7,8,9-hexaCDF ng/l 0,042 <0.0012 <0.0039 

2,3,4,6,7,8-hexaCDF ng/l 0,34 <0.0012 <0.0039 

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF ng/l 48 <0.088 <0.12 

1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF ng/l 0,39 <0.088 <0.12 

oktaklordibensofuran ng/l 160 <0.11 <0.11 

sum WHO-PCDD/F-TEQ lowerbound ng/l 0,82 0 0 

sum WHO-PCDD/F-TEQ upperbound ng/l 0,82 0,0047 0,0048 

8 Föroreningssituation 

I jord har dioxin detekterats i alla tolv analyserade jordprov. I fyra prover överstiger hal-

terna riktvärdet för KM och i ytterligare fyra av proverna överstiger halterna riktvärdet för 

MKM. Den allra högsta halten (44 gånger MKM) finns i provpunkt SW03 i närheten av 

den gamla sågverksbyggnaden. Förutom provpunkt SW03 ligger dioxinhalterna i området 

runt sågverket mellan KM och MKM, men med endast tre provpunkter kan fler områden 

med höga dioxinhalter inte uteslutas. På södra udden och söder därom ligger detektera-

de halter mellan KM och MKM eller lägre.  

På norra udden har höga dioxinhalter detekterats i punkterna SW01 och SW02 samt i 

området kring grillplatsen (SW12). Halterna runt grillplatsen ligger på 30 gånger MKM och 

finns i de ytligaste centimetrarna av jorden. Grästäcket runt grillplatsen är dessutom inte 

heltäckande utan fläckar av jord finns synliga lite här och var (se figur 4). Området under 
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eldstaden och bänkarna har fyllts ut med sand innan grillplatsen anlades och denna sand 

innehåller dioxinhalter i nivå med riktvärdet för KM.  

I sediment har dioxin detekterats i alla sex analyserade sedimentprov. I prov Sed 1 inne i 

Dustusviken och i prov Sed 2:2 i mynningen till viken har dioxin i halter över Naturvårds-

verkets generella riktvärde för MKM detekterats. Halterna finns i ytliga sediment på ett 

vattendjup av ca 2 meter inne i Dustusviken och 3,5-6 meter vid mynningen.  

Inne i Dustusviken, vid norra udden på landsidan av badbryggan, finns en liten berghäll 

där människor inklusive barn har setts bada. Botten består av grus alternativt grov sand. 

Dioxin har detekterats i sanden men halterna i underskrider riktvärdet för KM med god 

marginal.  

Det ofiltrerade grundvattenprovet (SW04) taget öster om den gamla sågverksbyggnaden 

innehöll höga halter dioxin. Halten (0,82 ng/l) överstiger det holländska riktvärdet för kraf-

tig påverkan hela 820 gånger. I det filtrerade grundvattenprovet från samma grundvatten-

rör (SW04 filt) har emellertid ingen dioxin detekterats. Troligtvis är det partiklar i det ofil-

trerade provet som har påverkat dioxinhalten i grundvattenprovet. Provet dekanterades 

på laboratoriet, men eftersom vattnet var grumligt har troligtvis partiklar ändå kommit med 

vid analys. Det filtrerade grundvattenprovet representerar bättre förhållandena som råder 

vid grundvattentransport i marken då det  i princip är lösta ämnen och mycket små parti-

kalr (kolloider) som kan transporteras genom marken som analyseras.  

Ingen dioxin har detekterats varken i dricksvattnet på fastighet Björkevik 1:7 eller i vatten-

provet från den gemensamma dricksvattenanläggningen som togs av kommunen. 

 

Figur 4. Området kring grillplatsen på norra udden. Höga föroreningshalter finns i ytlig 

jord i det gräsklädda området kring grillplatsen. 
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9 Förenklad riskbedömning 

Markanvändningen i det undersökta området är ett bostads- och fritidsområde, vilket 
klassas som känslig markanvändning. Riskbedömning för området kan göras genom 
identifiering av risk- och skyddsobjekt samt exponeringsvägar, enligt figur 5. 

Figur 5. Princip för enkel riskbedömning. 

Riskobjekt: 

 Förorenad jord

 Förorenat grundvatten

 Förorenade sediment

Skyddsobjekt: 

 Boende (fritid och permanent)

 Tillfälligt på platsen vistande vuxna och barn

 Grundvatten

 Markmiljö

 Recipient (Dustusviken, Sommen)

Exponeringsvägar: 

 Exponering av förorening kan ske genom damning. I de fall där föroreningen inte
ligger vid markytan utan en bit ner i marken är denna exponeringsväg försumbar.
Även vid bebyggda eller asfalterade ytor är denna exponeringsväg försumbar.

 Hudkontakt samt intag av jord och sediment är en möjlig exponeringsväg. Dessa
exponeringsvägar styrs av vegetation och huruvida marken är täckt av asfalt eller
andra fysiska hinder som t.ex. djup till sediment.

 Intag av dricksvatten från egna brunnar.

 Det bedöms inte föreligga någon påtaglig risk för exponering via inandning av
ångor, då flyktiga föreningar ej har detekterats i jord.

 Vid exploatering av området eller gräv/schaktningsarbeten föreligger en expone-
ringsrisk.

Spridningsvägar: 

 Damning

 Grundvatten

 Ytvattenavrinning

 Erosion

 Resuspension av sediment

Dioxinförorening har konstaterats i ytlig jord, på vissa ställen i höga halter. Människorna 

som bor i husen som är uppförda på det gamla verksamhetsområdet samt människor 

som tillfälligt besöker området kan exponeras för dioxinföroreningarna genom direktkon-

takt med jord och sediment, intag av jord samt eventuellt via damning. Troligtvis har ett 

lager jord lagts på vid byggnationen av sommarbostadshusen, vilket innebär att ytlig jord 

inne i trädgårdarna troligen har lägre halter och exponeringsrisken bedöms i sådana fall 

vara lägre.  

RISKOBJEKT SKYDDSOBJEKT 

Exponeringsväg 
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Dioxin har detekterats i höga halter i ett ofiltrerat grundvattenprov, men vid analys av ett 

filtrerat prov detekterades inga dioxiner alls. Troligtvis beror den höga halten på påverkan 

av partiklar.  

Dioxin binder till kolpartiklar lösta i vatten (DOC) och det finns ett samband mellan hög 

DOC-halt och hög dioxinhalt. Eftersom löst organiskt kol (DOC) är bärare av dioxinkong-

ener innebär en högre halt DOC ökade förutsättningar för spridning av dioxin i marken via 

grundvattenflöde. DOC-halten i vattnet är relativt hög vilket innebär att det är relativt  

goda förutsättnigar för spridning av dioxiner via grundvatten.  

På fastighet Björkevik 1:7 finns en gammal borrad dricksvattenbrunn som används för 

bevattning. Brunnen är belägen strax sydost om det provtagna grundvattenröret. Inga 

dioxiner har detekterats i vattnet från brunnen och sannolikt sker ingen spridning ner till 

den djupare bergakvifären. 

Den huvudsakliga gemensamma dricksvattenförsörjningen inom området utgörs av vat-

ten från sjön Sommen. Uttagspunkten för dricksvatten ligger någonstans utanför södra 

udden men bedöms inte påverkas av utströmmande grundvatten eller av eventuell urlak-

ning av bottensediment från området vid Dustusviken.   

Dioxin i höga halter har detekterats i ytliga sediment (0,1-0,5 m) inne i Dustusviken och i 

dess mynning (0-0,2m). Låga halter av dioxin har även detekterats i badviken norr om 

den norra udden (Sed 4) och vid badplatsen inne i Dustusviken (sed BAD). Direktkontakt 

med sediment vid bad är en potentiell exponeringsväg. Utanför och mellan uddarna är 

vattendjupet dock för stort (ca 3,5-10 meter) för att de förorenade sedimenten ska utgöra 

en större risk för badande människor. 

Vid ett besök på området i juli var ett flertal personer, inklusive flera barn, ute i vadarstöv-

lar i dammen innanför Dustusviken och håvade. Håvning innebär också en risk för expo-

nering.   

10 MIFO fas 2 

Länsstyrelsens MIFO fas 1 har reviderats utifrån den nya kunskap som tillkommit i och 

med föreliggande undersökning. Nedan ges den sammanfattande bedömning som gjorts 

i MIFO fas 2.  Fullständig bedömning enligt MIFO fas 2 kan läsas i MIFO-blanketterna för 

objekt 183866, Brandsnäs såg i bilaga 9. 

Föroreningssituationen med avseende på dioxin i jord och sediment bedöms vara mycket 

allvarlig och påverkan bedöms vara mycket stor. Mycket höga dioxinhalter i jord har de-

tekterats vid den gamla sågverksbyggnaden (halter på 44 ggr MKM) och vid norra udden 

(halter på 4-30 ggr MKM). De höga halterna finns i ytlig jord (0-0,7m). På norra udden 

finns en grillplats med mycket höga dioxinhalter i de översta centimetrarna runtomkring 

grillplatsen. Dioxin i halter över KM har detekterats vid södra udden samt söder om denna 

där upplag av virke funnits.  

Höga dioxinhalter över Naturvårdsverkets riktvärde för MKM har detekterats i ytliga sedi-

ment (0,1-0,5 m) inne i Dustusviken och vid dess mynning (0-0,2m). Utanför uddarna och 

i djupare sediment emellan uddarna underskrider halterna riktvärdet för KM. 

Två grundvattenprov har uttagits från samma grundvattenrör. I det första ofiltrerade pro-

vet detekterades höga dioxinhalter, men i det andra provet som filtrerades detekterades 

ingen dioxin alls. Ingen dioxin har heller detekterats i dricksvattenprover från fastighet 

Björkevik 1:7 samt från den gemensamma vattenanläggningen för området. 
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Spridningsförutsättningarna i jord, grundvatten och sediment bedöms som stora och 

spridningsförutsättningarna till ytvatten bedöms vara mycket stora. Jorden i området ut-

görs av sandiga-siltiga jordarter, antingen morän eller fyllnadsmassor, med en uppskattad 

spridningshastighet av 0,1-1 m/år. Dioxin binder till markpartiklar, men kan spridas genom 

att det fäster vid kolpartiklar som finns löst i grundvattnet (DOC, löst organiskt kol). 

Grundvattenströmningen sker mot sjön Sommen och spridning av dioxin med grundvatt-

net till sjön förväntas. Dioxin i sediment kan spridas genom omrörning av sedimentet av 

vågorna. Inne i Dustusviken är ca 2 m djupt och här sker troligtvis viss omrörning av se-

dimenten vid blåsigt väder.  

Känsligheten för både mark och grundvatten inom området bedöms som mycket hög 

eftersom människor bor och vistas på platsen. Sommen är ett värdefullt vatten och 

skyddsvärdet för området bedöms därför som mycket högt.  

Objektet bedöms sammantaget tillhöra riskklass 1 (mycket stor risk) med motiveringen att 

mycket höga halter dioxin har konstaterats i både jord och sediment inom det mycket 

känsliga och skyddsvärda området.   

11 Slutsatser och rekommendationer 

Utifrån föreliggande undersökning kan slutsatserna dras att: 

 Området har förorenats av doppningsverksamheten vid sågverket i jord och se-

diment.

 Halterna är så höga att hälsorisker för människor inte kan uteslutas. Hälsorisker

kan uppstå vid hudkontakt och oralt intag av förorenad jord och förorenade sedi-

ment.

 Dioxin löst i grundvattnet har inte påvisats.

 Dioxin i dricksvattnet har inte påvisats.

 Vid en berghäll innanför badbryggan på norra udden har ett prov tagits på bot-

tenmaterialet intill strandkanten på grund av att det förekommer att små barn ba-

dar där. Bottenmaterialet utgörs främst av sand och grus. Dioxinhalterna var låga

och bedöms inte innebära någon risk för badande. Utifrån de undersökningar

som utförts i sediment finns en koppling mellan dioxin till förekomst av organiskt

material i sedimenten. Det kan alltså förväntas att längre ut på lite större djup fö-

rekommer dioxiner i högre halter där det också finns större mängder organiskt

material såsom bark och sågspån.

Föroreningssituationen inom vissa områden är så pass allvarlig, med mycket höga för-

oreningshalter i ytlig jord i områden där människor bor och vistas, att någon form av åt-

gärd borde vidtagas. Då dataunderlaget är relativt litet och föroreningarna inte avgrän-

sade eller mängdberäknade kan inte risken kvantifieras med noggrannhet. Därför re-

kommenderas att en huvudstudie genomförs som inkluderar följande: 

 Avgränsning av identifierade förorenade markområden genom utökad jordprov-

tagning på norra udden och runt den gamla sågverksbyggnaden där de högsta

föroreningshalterna finns.

 Doppning ska enligt uppgifter ha skett på både den södra och den norra udden,

men detekterade halter från den södra udden är avsevärt lägre än på den norra.

Ytterligare provtagning rekommenderas därför på södra udden för att utreda om

det finns en förorenings-hot-spot som missats vid förstudien.
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Karta över provpunkter för jord och 
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BILAGA 2 

Karta över provpunkter för sediment 



Sed 1 
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Sedimentprov / delprov 
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BILAGA 3 

Koordinater provpunkter 

jord och grundvatten 



Koordinater för provpunkter jord och grundvatten

Brandsnäs såg

Koordinatsystem Sweref 99 TM, RH2000

Provpunkt X Y Dioxinhalt

SW01 505103,2488 6431602,703 >MKM

SW02 505088,9301 6431598,112 >MKM

SW03 505109,6394 6431478,457 >MKM

SW04 505121,0728 6431466,512 <KM

SW04-GW 505122,5012 6431467,312

SW05 505124,7503 6431459,908 >KM

SW06 505050,7549 6431481,063 <KM

SW07 505046,8914 6431501,553 >KM

SW08 505033,8872 6431497,996 >KM

SW09 505046,0456 6431440,231 >KM

SW10 505047,856 6431390,48 <KM



BILAGA 4 

Fältprotokoll 



Protokoll för jordprovtagning

Uppdragsnamn: Brandsnäs såg
Uppdragsnummer: 1140197
Provtagningsdatum: 2015-04-20 (punkt SW01-SW10), 2015-07-01 (SW11-SW12).
Metod: Skruvborr punkt SW01-SW10, planteringsspade punkt SW11-SW12.
Provtagare: Barbro Noresten

Provpunkt Djup Jordart Prov Anmärkning
[m.u.m.y.]

SW01 0-0,7 F/ mu sa Si SW01 (0-0,7m) Tegelrester. Kol vid ca 0,5m, inblandat i fyllningen. Mer mull i översta 0,4m och mer silt i botten.
Anmärkning: Borrstopp vid 0,7 m. Ytligt berg i omgivningen. 
Grundvattenobservationer: Inget grundvatten

SW02 0-0,9 N/ gr sa si Mn SW02 (0-0,5m) Brun.
SW02 (0,5-1m)

Anmärkning: Borrstopp vid 0,9 m. Ytligt berg i omgivningen.
Grundvattenobservationer: Inget grundvatten

SW03 0-0,6 F/ Mu SW03 (0-0,6m) Mörkbrun mulljord med tegelrester och lite grus.
Anmärkning: Borrstopp vid 0,6 m. 
Grundvattenobservationer: Inget grundvatten. Planerat grundvattenrör flyttat till SW04.

SW04 0-0,5 F/ gr sa Si SW04 (0-0,5m) Gråbrun
0,5-1,2 N/ gr sa si Mn SW04 (0,5-1m) Ljus/ rostbrun

SW04 (1-1,2m) Brun. Blöta massor - vatten.
Anmärkning: Borrstopp vid 1,2 m. 
Grundvattenobservationer: Grundvatten på 1 meters djup. Grundvattenrör installerat ca 1 meter uppströms från jordprovpunkten SW04.

SW05 0-0,5 F? mu gr sa Si SW05 (0,1-0,5m) Omrörd naturlig jord?
0,5-0,9 N/ gr sa si Mn SW05 (0,5-0,9m) Ljusbrun

Anmärkning: Borrstopp vid 0,9 m.
Grundvattenobservationer: Inget grundvatten

SW06 0-1 F? mu si gr Sa SW06 (0-0,5m) Brun.



SW06 (0,5-1m) Brun. Blöta massor 0,8-1m.
Anmärkning: Borrstopp vid 1,0 m.
Grundvattenobservationer: Grundvatten vid 0,8 m djup.

SW07 0-0,2 F/ mu gr Sa SW07 (0-0,4m) Brun
0,2-0,4 F/ Sa Ljus
0,4-1 N? Si SW07 (0,4-1m) Brun. Fuktigt 0,6-1m.

Anmärkning: Borrstopp vid 1,0 m.
Grundvattenobservationer: Fuktigt från 0,6 m djup.

SW08 0-0,6 F? mu Si SW08 (0-0,6m) Ljus/ rostbrun/ brun. Ser omrört ut.
Anmärkning: Borrstopp vid 0,6 m.
Grundvattenobservationer: Inget grundvatten

SW09 0-0,4 F/ gr mu sa Si SW09 (0-0,4m) Rödbrun
0,4-0,9 N/ Si SW09 (0,4-0,9m) Ljus med rostfläckar

Anmärkning: Borrstopp vid 0,9 m.
Grundvattenobservationer: Inget grundvatten

SW10 0-1 F/ mu gr Si SW10 (0-0,5m) Brun
SW10 (0,5-1m)

Anmärkning: Borrstopp vid 1,0 m.
Grundvattenobservationer: Inget grundvatten

SW11 0-0,03 F/ gr Sa SW11 (0-0,03m) Sanden ganska hårt packad. Översta 1-2 cm grå färg, därunder brun färg.

SW12 0-0,05 F? mu Sa SW12 (0-0,05m)
Anmärkning: Ytligt samlingsprov på grästäckt yta runt grillplatsen (utanför bänkarna). Gräset inte heltäckande utan kala fläckar med synlig jord finns. Provet taget 
inom 5 m från bänkarna. 
Grundvattenobservationer: Inget grundvatten

Anmärkning: Ytligt samlingsprov runt eldstaden vid grillplatsen (innanför bänkarna). Pålagt ca 10-15 cm grusig, sandig fyllning på marken. 
Grundvattenobservationer: Inget grundvatten



Uppdragsnamn: Brandsnäs såg
Uppdragsnummer: 1140197
Provtagningsdatum: 2015-05-18
Provtagningsmetod: Kajak, stångprovtagare och Van Veen-huggare
Provtagare: Rickard Karlsson och Barbro Noresten

Provpunkt Djup Provtagningsdjup Typ av sediment Antal delprov Uttagna prover Typ av provtagare Anmärkning
(m under 
bottennivå)

(m under 
vattenytan)

(m under 
bottennivå)

Sed 1 1 1,8-2,4 m 0-0,3m: Bark och trärester. 3 delprov 0-0,05 Stångprovtagare/ Kajak
0,3-1,0m: Organiskt nedbrutet material, brunt, 
löst.

0,05-0,1 Stångprovtagare/ Kajak Mycket växter och träpinnar på botten, svårt att komma ned med kajakprovtagaren.

0,1-0,2 Stångprovtagare/ Kajak
0,2-0,5 Stångprovtagare
0,5-1,0 Stångprovtagare

Sed 2 1 3,5-4 m mot norra 
udden, 6-6,5 m mot 
södra udden

Delprov 1. 0-0,2m: bark. 0,2-0,5m: organiskt 
nedbrutet material, brunt, löst. 0,5-0,8m: bark 
och spån onedbrutet. 0,8-1,0m: organiskt 
nedbrutet material, brunt, löst.

2 delprov 0-0,05 Stångprovtagare/ Kajak Vid södra udden dyker berget fort neråt, medan vid den norra udden sluttar berget inte lika brant 
ut i sjön. Provet taget mot södra udden är därför taget på va 2 m större djup än vid den norra 
udden.

Delprov 2. 0-0,2m: bark. 0,2-0,5m: organiskt 
nedbrutet material, brunt, löst. Stopp mot sten 
eller block/berg.

0,05-0,1 Stångprovtagare/ Kajak

0,1-0,2 Stångprovtagare/ Kajak
0,2-0,5 Stångprovtagare
0,5-0,8 Stångprovtagare
0,8-1,0 Stångprovtagare

Sed 3 0,6-1,0 10 m 0-0,5m organsika sediment, brunt, löst. Under
0,6m minerogen lera (vid delprovet längst norrut
påträffades ingen lera utan endast 0,9m
organiska sediment.

3 delprov 0-0,05 Stångprovtagare Berget sluttar relativt brant ut i sjön. Prov taget där botten precis planar ut och blir täckt av 
sediment, ca 30-40 m från land. Längre in mot land består botten av renspolat berg då 
sedimenten sköljts bort och avlagrats längre ut.

0,05-0,1 Stångprovtagare
0,1-0,2 Stångprovtagare
0,2-0,5 Stångprovtagare
0,5-0,6 (naturlig 
lera, 2 delprov)

Stångprovtagare

0,6-0,9 (1 delprov) Stångprovtagare

Sed 4 0-0,1 2-3 m Sandigt sediment med organiskt sediment 
inblandat. Små gröna växter på toppen.

1 delprov 0-0,1 Van Veen-huggare Provet taget mitt inne i viken. Stenig och sandig botten, på många ställen stenar och block. Gick 
inte att komma ner med kajak och stångprovtagare. Gjorde ett försök att ta prov utanför viken, 
men även här var det sandiga sediment och svårt att ta prov. Troligtvis har de organiska 
sedimenten sköljts ut av vågor och ligger avlagrae längre ut i sjön.

Sed 5 0-0,4m ca 6 m 0-0,4m organsika sediment, brunt, löst. 1 delprov 0-0,1 Van Veen-huggare Prov taget mittemot norra udden, aningen norr, utanför Karlsö. Försökte ta prov närmare land 
(Karlsö), men för stenigt. Prov taget närmare mitten av sundet, men lite närmare Karlsö, ca 70 m 
från Karlsö.

0-0,05 Kajak
0,05-0,1 Kajak
0,1-0,2 Kajak
0,2-0,4 Kajak

Provtagningsdatum: 2015-07-01
Provtagningsmetod: Sedimentrör med propp som trycktes ner för hand
Provtagare: Barbro Noresten

Provpunkt Djup Provtagningsdjup Typ av sediment Antal delprov Uttagna prover Typ av provtagare Anmärkning
(m under 
bottennivå)

(m under 
vattenytan)

(m under 
bottennivå)

Sed BAD 0,1 0,55 Grus alt. grov sand 1 0-0,1 Sedimentrör

Provet togs precis intill klipphällen eftersom det inte gick att nå längre ut utan att trilla i vattnet. 
(Vattnet var för djupt för att stå i med stövlar, 0,55m). Sedimentet innehåller en liten del finare 
material för vattnet grumlas när man rör om i sediemntet.



Protokoll för grundvattenprovtagning

Projekt: Brandsnäs såg
Uppdragsnummer: 1140197
Provtagare: Barbro Noresten

Provpunkt Provmärkning
Provtagningsd
atum

Provtagnings-
metod

Gv-nivå 
(m.u.m.y)

Djup rör 
(m)

Filternivå 
(m.u.m.y)

Rörets 
överkant 
(m.ö.m.y) Omsättning Anmärkning

SW04 SW04 2015-05-18
Bailer 
(vattenhämtare) 0,99 1,27 0,27-1,27 0,73

Tömt ut 2 liter med 
bailer Brunt grumligt vatten

SW04 SW04 (filt) 2015-07-01
Bailer 
(vattenhämtare) ? 1,27 0,27-1,27 0,73 Ingen omsättning

Svagt grumligt 
vatten.

Brunn på 
fastighet 
Björkevik 1:7 Björkevik 1:7 2015-07-01

Prov togs ur 
vattenslang

Spolat 5 min innan 
provtagning Klart vatten
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Karta dioxinhalter i jord 
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