
  

Institutionen för naturvetenskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 

 

 
 Maria Jaki Borg 

Huvudområde: Miljövetenskap 
Nivå: Avancerad nivå 
Nr: 2010:M3 

 

Utvärdering av kontrollprogram för det 
förorenade markområdet Grimstorp 
Lillesjön



 

 
 

I

Utvärdering av kontrollprogram för det förorenade markområdet Grimstorp Lillesjön 
Maria Jaki Borg 
 
Miljövetenskapligt program 60 hp 
Examensarbete, Miljövetenskap: 30hp för Filosofie Magisterexamen 
Handledare: Universitetsadjunkt Monika Filipsson, Naturvetenskapliga institutionen, 
Linnéuniversitetet.  
Extern handledare: Mark Elert, Kemakta Konsult AB  
Examinator: Docent Tomas Öberg, Naturvetenskapliga institutionen, Linnéuniversitetet  
 
 

Sammanfattning 
 
En utvärdering av befintlig data från referensfasen av kontrollprogrammet för Grimstorp 
Lillesjön har utförts. De studerade parametrarna i rapporten är ytvatten- och grundvattenhalter 
(grundvattenrör och brunnar) av arsenik och tre utvalda PAH (acenaften, fluoren och naftalen) 
ämnen samt fysikaliska-kemiska stödparametrar. För att bidra med information till 
kontrollprogrammet har i denna rapport statistiska parametrar beräknats i form av kontrollmål 
för årsmedelvärde och stickprov för de studerade parametrarna.  Det har även i förväg angetts 
den förändring från kontrollmålet som kan påvisas enligt planerad provtagning. 
 
Arsenikhalterna har 1-5 ggr mindre relativa standard avvikelsen (CV) än för de tre valda PAH 
ämnena, där CV i många fall är över ett. Det största bidraget till variationen i data kommer 
från säsongsvariationer, där temperaturen har den största inverkan till variationen. För 
ytvatten- samt brunnsdata för de undersökta parametrarna kan halvårsvisa säsongsmässiga 
indelningar ses och genom att dela in data enligt säsongsvariationen kan 
variationskoefficienten minskas. 
 
Från jämförelse med andra genomförda impregneringprojekt vid före detta 
impregneringsanläggningar kan konstateras att i entreprenadfasen sker ett läckage av arsenik. 
I uppföljningsfasen påverkas visa grundvattenrör nedströms det före detta 
impregneringsområdet med högre halter av arsenik och PAH. Dessa haltökningar kan påvisas 
tre år efter utförd sanering. 
 
Sammantaget är bättre att köra kontrollprogrammet för Grimstorp Lillesjön mindre intensivt 
men under en längre tidsperiod och då ta prover under samma säsong, vilket ger jämförbara 
resultat. Detta medför att totalt sett kan färre prov tas jämfört med planerad provtagning eller 
en mindre förändring av halter kan detekteras i entreprenad och uppföljningsfasen. 
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Abstract 
 
An evaluation of existing data from the reference phase of the inspection program for 
Grimstorp Lillesjön has been performed. The parameters studied in this report are arsenic and 
three selected PAHs (acenaphthene, fluorene and naphthalene) in surface and ground water 
(water pipes and wells) as well as physical-chemical parameters. In order to improve the 
control programme, the statistical parameters have been calculated as control objectives for 
annual mean and sample of the studied parameters. The change in comparison to the control 
objective that can be indicated according to planned sampling has been reported previously. 
  
The relative standard deviations (CV) for arsenic concentrations are 1-5 times smaller 
compared to the PAHs, which in many cases are more than one. The largest contribution to 
the variation of the data comes from seasonality, where the temperature has the greatest 
impact of the variation. For surface and well water data of the investigated parameters were 
half yearly seasonal divisions seen and by splitting the data according to seasonal variation, 
the coefficient of variation can be reduced. 
 
From a comparison with other implemented preservation projects it can be stated that the 
construction phase is a leakage of arsenic. Some downstream water pipes can be affected by 
elevated concentrations of arsenic and PAHs. These concentration increases can be detected 
three years after the performed clean-up project. 
 
An overall conclusion is that it is better to run the inspection program for Grimstorp Lillsjön 
less intense but over a longer period of time, but then take samples for the same season in 
different years that can give comparable results. This means that fewer samples can be taken 
as a whole compared with planned sampling or a minor change in contamination levels can be 
detected in the construction and monitoring phase. 
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Förkortningar och förklaringar 
 
En lista på använda förkortningar i rapporten: 
 
As: Arsenik 
CV: Relativa standardavvikelsen  
DL: Detektionsgräns 
Full: Data utan icke detekterbara värden 
Fys-kem: Fysikaliska kemiska  
GOF: Goodness of fit, Bästa passningen 
GV: grundvatten 
k: Skevhet 
KM: Kaplain -Meier 
KM (t): Kaplain -Meier bestämning genom att använda student΄s t-distrubition cutoff-värde 
KM (BCA): Kaplain -Meier bestämning genom att använda bias-corrected accelerated 
Mean: medel 
ND: Icke detekterbara värden 
NumObs: Antal observationer 
PAH: Polyaromatiska kolväten 
Pkt: punkter 
R2: Deteminationskoeficienten 
r: Korrelationskoefficienten 
SD: Standardavvikelse 
Skewness: Skevhet 
UCL: Upper confidence limit, Kontrollmål för årsmedelvärde 
UPL: Upper prediction limit, Kontrollmål för stickprov 
US EPA: USAs naturvårdsverk 
UTL: Upper tolerans limit 
V: Västra diket 
Vr: Västra diket referens 
Ö: Östra diket 
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1 Inledning 
1.1 Syfte 
Syftet med föreliggande arbetet är att utvärdera data från de prover som har tagits från den 
första fasen (referensfasen) i kontrollprogrammet för Grimstorp Lillesjön. Referensfasen i 
Grimstorp Lillesjön är ovanligt lång vilket har medfört att många prover har tagits. Därför har 
detta projekt valts ut. En utvärdering av befintlig data skall ge en bättre bild av data samt ett 
bättre underlag för att fatta beslut angående oväntade händelser som inträffar under 
genomförandet av sanering samt efter genomförd sanering. Utvärderingen har utgått från en 
statistisk behandling av befintliga data av grund- och ytvatten från referensfasen samt genom 
att sammanställa erfarenheter från andra saneringar som genomförts av andra 
impregneringsanläggningar (Högsby-Ruda och Elnaryd).  
 

1.2 Områdesbeskrivning 
I Grimstorp i Nässjö kommun finns ett förorenat markområde förorsakat av en idag nedlagd 
impregneringsanläggning. På anläggningen impregnerades telefonstolpar och järnvägssliprar 
under mer än 40 år. Anläggningen lades ner under slutet av 1960-talet. Nässjö kommun har 
ansökt om pengar hos Naturvårdsverket för efterbehandling av markområdet. Som underlag 
för ansökan togs en huvudstudie för området fram under 2007. Innan beslut om bidrag för 
åtgärder för objektet skulle fattas, genomfördes en kompletterande utredning av statusen i 
närliggande Lillesjön för att belysa de förorenade sedimentens belastningsbidrag på Lillesjön 
och Perstorpabäcken (Kemakta, 2009). Utredningen visade att en minskning av 
arseniktillförseln till sjön från markområdet via grund- och ytvatten är en förutsättning för att 
en återhämtning av Lillesjöns miljömässiga status ska vara möjlig. 
 
I det förorenade området finns stora mängder arsenik (totalt ca 12 ton) och polyaromatiska 
kolväten (PAH) (totalt 80 ton). De högsta halterna av de båda ämnena finns i 
impregneringsområdet. Där det finns mycket höga halter av både arsenik och PAH, en 
restprodukt av kreosotolja som användes i impregneringsarbetet. Halterna av PAH är på vissa 
områden 400 mg/kg vilken är den högsta riskklassen enligt Naturvårdsverket för den typen av 
föroreningar. Totalt beräknas 87 000 kubikmeter material vara förorenat. Halterna av arsenik 
och PAH samvarierar generellt inom området med undantaget för den östra delen av området 
där endast höga halter av arsenik på träffas ( figur 2och 3). Arsenik och PAH har dock olika 
fördelningar i djupled. PAH-föroreningar finns ned till fyra meters djup i marken medan 
arsenik finns högre upp i jordprofilen. Den förorenade jorden ligger i direkt anslutning till två 
diken, västra och östra diket och på kort avstånd till Lillesjön (se figur 1). Föroreningarna kan 
spridas från området med grundvatten, via ytavrinning eller genom dikena som börjar strax 
utanför områdets sydvästra och sydöstra delar. Förhöjda halter av arsenik och PAH finns i 
grundvattnet (nedströms och i det förorenade området) samt både i vatten och sediment i 
dikena och i Lillesjön. Detta påvisar att en spridning av föroreningarna pågår.  
 
Östra diket har höga halter av arsenik och låga halter av PAH medan. Västra diket enbart har 
förhöjda halter av arsenik och låga halter av PAH. Eventuellt bidrar resuspenderande 
dikessediment till de förhöjda halterna för östra diket. Flödet för östra diket (ca 2,4 l/s) är 
mycket lägre än för västra diket (ca 50 l/s). I Lillesjön har förhöjda halter av arsenik hittats 
medan PAH-halterna är under detektionsgränsen. På sjöns botten finns höga halter av arsenik 
och PAH i det ytliga lagret av sediment med avtagande halter djupare ner. Utloppet av 
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Lillesjön har ett flöde på runt 150 l/s. Det är allmänt sett en hög grundvattennivå i området. 
Grundvattnet strömmar i sydlig riktning mot Lillesjön. 
 
 

 
 
 
Figur 1. Markerade punkter är kontrollpunkter för grund och ytvattnet för miljöövervakningen av 
kontrollprogrammet för Grimstorp Lillesjön. Punkt markerad med  röd rund ring provtagning var tredje månad, 
röd fyrkant provtagning varje månad. Kontrollpunkten för Lillesjön utlopp syns inte i denna bild, se bilaga 1.  
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Figur 2. Utbredning av As i det översta skiktet inom området på nivå 1 
 (prov från ytan ner till maximalt 0.5 meter). 
 

 
Figur 3. Utbredning av övriga PAH (PAH ämnen som inte är cancerogena, se 1.4 ) 
 i det översta skiktet inom området på nivå 1 (prov från ytan ner till maximalt 0,5 meter). 
 

1.2.1 Kontrollprogram 

Kontrollprogrammet för Grimstorp Lillesjön har tagits fram av Nässjö kommun (2007). 
Programmet är indelat i tre faser:  
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Fas 1: Referensfas (innan sanering) 
Fas 2: Entreprenadfas (under sanering) 
Fas 3: Uppföljningsfas (efter sanering) 
 
Miljöövervakningen för kontrollprogrammet omfattar: 
Grundvatten från området (kemiskanalys av vatten i 14 punkter: 13 rör och 2 brunnar) 
Diken från området: västra diket referens, västra diket, östra diket: (kemiskanalys vatten, 
vattenföring i 3 punkter.) 
Lillesjöns utlopp (kemiskanalys ytvatten i 1 punkt, vattenföring.) 
 
Markerade punkter i figur 1 är kontrollpunkter för de tre faserna för grund och ytvattnet för 
miljöövervakningen av kontrollprogrammet för Grimstor Lillesjön. Kontrollpunkten för 
Lillesjön utlopp syns inte i figur 1. Den punkten kan ses i bilaga 1. Data från dessa 
kontrollpunkter har utvärderats i denna rapport. Samtliga grundvattenrör är placerade antingen 
i utkanten, direkt utanför eller nedströms den före detta impregneringsanlägningen.  

1.3 Arsenik 

Arsenik är ett mycket giftigt halvmetalliskt grundämne. I syrgasrika förhållande i mark och 
vatten uppträder arsenik i femvärd form As(V) som arsenat, AsO4

3-, medan den trevärda 
formen As(III) arsenit, AsO3

3-, kan dominera under syrgasfattiga förhållanden. Vanligtvis är 
en stor del av arseniken i form av den oxiderande femvärda formeln bunden (adsorberad) i 
marken till lermineral, metallhydroxider och organiskt material, vilket gör att koncentrationen 
i mark och grundvatten oftast är låg även om det finns betydande mängder arsenik i marken 
bunden till fasta partiklar. Adsorptionen gynnas av oxiderande och sura till nästan neutrala 
förhållanden. Vid neutrala pH-värden föreligger arsenikjonen dock till övervägande del som 
den neutralt laddade H3As O3. Starkast adsorption av arsenik sker till metallhydroxider 
framför allt järn, aluminium och mangan. Största risken för förhöjda koncentrationer av 
arsenik i vattnet finns i samband med starkt reducerande förhållanden. En orsak är att As(V) 
reducerats till As(III) vilket gör att adsorptionsegenskaperna ändras och jonen kommer ut i 
vattenlösning (Fröberg 2005). 

1.4 PAH 

U. S Enviromental protection Agency (EPA) har gjort en lista över de farligaste PAH ämnen 
som förekommer i förorenad mark i USA. Sammanlagt har 16 olika PAHer valts ut och dessa 
är även aktuella i denna studie. Av dessa räknas sju till cancerogena PAHer och nio till övriga 
PAHer. PAHer brukar delas in i olika grupper beroende på molekylvikt. I denna rapport har 
fokus varit på de tre valda PAHerna naftalen, fluoren, acenaften där alla tillhör lågvikts PAH 
och övriga PAHer (152-178 g/mol). PAHer har inga laddade grupper och är därför opolära. 
Eftersom de är opolära har de alla låg löslighet i vatten och lösligheten minskar med ökande 
molekylvikt. De betraktas därför som hydrofoba ämnen. Naftalen är den mest vattenlösliga 
PAHn med en löslighet på 31 mg/l, acenaften 4,24 mg/l och fluoren 2,0 mg/l. Som jämförelse 
kan nämnas bordsalt NaCl som mycket lättlöslig 3,57*105 mg/l (Perhans A (2003)). PAHer är 
organiska ämnen. Organiska ämnen som PAHer uppvisar oftast en större naturlig variation än 
metaller. PAHer består av ringformade strukturer där varannan bindning mellan kolatomerna 
är dubbelbindning och varannan är en enkelbindning denna lösning gör dem stabila även fast 
de är omättade kolväten. 
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    Naftalen           Acenaften     Fluoren 

Figur 4. Visar den kemiska strukturen för naftalen, acenaften och fluoren 

 

1.5 Frågeställningar 
Nedan listas ett antal frågeställningar som behandlas i examensarbetet.  

Fas 1 av kontrollprogrammet 
1. Utvärdera vilken variabilitet och mätosäkerheten som kan förväntas i 

undersökningsparametrarna, arsenik och PAH? 
2. Förekommer säsongsmässiga variationer? 
3. Undersöka om man kan se samband mellan huvudparametrar (arsenik och PAH) och 

stödparametrar? (Stödparametrar: pH, konduktivitet, turbiditet, suspenderade ämnen 
och flöde) Finns det stödparametrar som har hög korrelation till huvudparametrarna 
och kan mätas direkt på plats? 

4. Överväga om det finns andra stödparametrar som bör kontrolleras inför saneringen.  
 

Fas 2 av kontrollprogrammet 
5. Erfarenheter från andra saneringar vad det gäller tillförseln av föroreningar till 

grundvatten och ytvatten? Finns det variationer i tillförseln som beror av själva 
saneringsarbetet? Vad innebär de valda saneringsprinciper för tillförseln av 
föroreningar? 

6. Bedöms provtagningsfrekvensen vara tillräcklig för att uppskatta uttransport av As 
och PAH under åtgärden? Är variabiliteten stor eller behövs mer frekvent 
provtagning? Har man stabila värden är frekvensen tillräcklig. 

 
Fas 3 av kontrollprogrammet 

7. Erfarenheter från andra saneringar vad det gäller uppföljning av saneringsinsatser.  
8. Om möjligt ge hjälp till kommunen så att de kan fastställa kontrollmålen så att de blir 

användbara.  
9. Bedöma uttransport av arsenik och PAH. 
10. Är provtagningsfrekvensen tillräcklig för att bedöma kontrollmålen?  
11. Vilka stödparametrar bör kontrolleras?  
12.  Hur länge behöver kontrollprogrammet pågå för att säkerställa trender?  
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2 Material och metoder 
2.1 Data i rapporten 
I denna rapport är all analysdata från arsenik analyserade direkt på konserverat eller uppslutet 
prov (ofiltrerade grumliga prov har analyserats efter provet surgjort) vilket innebär att all 
förorening i både löst och partikulär fas mäts (totalt mängd arsenik i vattnet). För PAH har 
halten mätts direkt på ofiltrerade prov, vilket ger total mängd PAH i vattnet. 
 
Referensfasen av kontrollprogrammet inleddes under 2007. I ytvattenproverna ligger halterna 
för flera PAH-föreningar ofta under detektionsgränsen. Därför har i dataanalysen ett urval av 
PAH-föreningar gjorts som i stor utsträckning har detekterats. De tre valda föreningarna 
tillhör gruppen övriga PAH och är naftalen, acenaften och fluoren. I rapporten har data enligt 
tabell 1 använts för underlag till alla beräkningar. 
 
Beskrivande statistik har beräknats för alla huvudparametrar samt stödparametrar. Där har 
valt ut följande parametrar; Antal observationer, % under detektionsgränsen, minimun, 
maximum, medel, median, standardavvikelse, skevhet och relativa standars avvikelse (CV). 
Statistiken har beräknats på all tillgänglig data, se bilaga 3.  
 
 
Tabell 1. Beskrivning av all data som används i rapporten 

 

Kontrollpunkter 

 

Arsenik 

 

Naftalen, Acenaften, 
Fluoren 

Stödparameter 
(mäts samtidigt 
med arsenik och 

PAH) 

Brunnar 

 B1:21, B1:22 

(2 st.) 

3 värden under år 2007 samt 
månadsdata under år 2008 
och 2009. (ca 21 pkt/brunn, 
data under perioden 2007-06 – 
2009-07) 

3 värden under år 2007 samt 
månadsdata under år 2008 
och 2009. (ca 21 pkt/brunn, 
data under perioden 2007-06 – 
2009-07) 

 

Grundvattenrör 
9011, 9204, DGE 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 
17, 18 

(13 rör) 

2 punkter innan (äldre data) 
samt kvartalsdata under två 
och ett halvt år (ca 10 pkt/rör, 
data under perioden 2007-06–
2009-06). 

Kvartalsdata under två och 
ett halvt år (ca 10 pkt/rör, data 
under perioden 2007-06–
2009-06). 

 

Djup till 
grundvattenytan 

Ytvatten 

arsenik: västra diket, 
västra diket referens, 
östra diket, Lillesjön  

PAH: östra diket, 
Lillesjön  

Månadsdata under 2 år och 3 
månader.(ca 27 pkt/station, 
data under perioden 2007-03 – 
2009-05) 

 

Månadsdata under 2007, data 
under varannan månad under 
2008 och 2009 år. (ca 19 
pkt/station, data under 
perioden 2007-03 – 2009-05). 

 

turbiditet, 
suspenderande 
ämnen, 
konduktivitet, pH, 
flöde och 
temperatur  
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2.2 Struktur och innehåll 
Huvudfrågeställningen i examensarbetet handlar om dataanalys och en jämförelse med andra 
saneringsprojekt. Använda verktyg i arbetet är Excel och ProUCL. 

 

2.2.1  Dataanalys   

Dataanalysdelen består av två delar, en del där ett sannolikhetsbaserat angreppssätt används 
och en del med en allmän dataanalys. Ett sannolikhetsbaserat angreppssätt har i denna rapport 
använts för att på förhand räkna ut hur många prover som krävs för att uppnå en önskad 
säkerhet. I denna rapport har statistiska parametrar som ingår i kontrollprogrammet beräknats 
i form av kontrollmål för årsmedelvärde och stickprov samt att i förväg har angett den 
förändring från kontrollmålet som kan påvisas enligt planerad provtagning. För att få en bra 
bild av data i referensfasen har i den allmänna dataanalysen följande undersökts: 
säsongsvariationer, samband mellan stöd- och huvudparametrar, trender, variabiliteten i data 
samt årsvis jämförelser (hypotestest).  
 

2.2.2 Jämförelse med andra saneringsprojekt  

En jämförelse med andra impregneringsprojekt har gjorts genom att titta på samma 
frågeställningar för redan utförda projekt där resultat finns och sammanställa erfarenheter från 
genomförda kontrollprogram. Mätdata från Grimstorp har jämförts med data från de andra 
projekten för att se om man därifrån kan dra några slutsatser om förväntade trender.  
 

2.3   Mätosäkerhet 
Det fel som analysmetoden bidrar med är enligt analysrapport från Eurofins +30% för PAHer 
och +15% för arsenik. Laboratoriet anger mätosäkerheten som 2*ơ(standardavvikelsen). Då 
blir den relativa standard avvikelse p.g.a. mätosäkerheten för PAH: CV 0.15, arsenik: CV 
0.075. I förhållande till den relativa standardavvikelsen för den totala variationen så är 
bidraget förhållandevis liten för ytvattnet men för grundvatten rör med lågt CV och brunnarna 
beror 25 % - 50 % av variationen på mätosäkerheter. 
 

 

Tabell 2. Mätosäkerhet för analysmetoden om för de olika ämnena i grund- och ytvattnet. 
 arsenik naftalen, acenaften, fluoren 
ytvatten 15 % 6-30 % 
brunnar 25 % 7.7–50 % 
grundvattenrör 10–37.5 % 12.5–25 % 
                                       
 

2.4 Kontrollmål för årsmedelvärde och stickprov 
2.4.1 UCL och UPL 

Tillfälligt förhöjda halter kan bero på oregelbunden spridning från det förorenade området, 
eller utgöra en tidig indikation på en systematisk förändring som det tar längre tid att påvisa 
statistiskt. Sternbeck m.fl. (2008) föreslår att avvikelser kontrolleras mot ett kontrollmål för 
varje prov samt för årsmedelvärde för de ämnen som ingår i kontrollprogrammet. Kontrollmål 
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är i detta fall en beräknad halt per kontrollpunkt i kontrollprogrammet som skall jämföras med 
halter i kommande faser (entreprenad och uppföljningsfas). Detta innebär att halterna i 
kommande faser helst ska understiga kontrollmålet som har beräknats. För att underlätta för 
miljöövervakningen av projektet under entreprenadfasen samt uppföljningsfasen har därför 
kvantitativa kontrollmål för årsmedelvärde och stickprov beräknats vilket tydliggör behovet 
av utökning eller nedtrappning av provtagning under respektive fas. Kvantitativa kontrollmål 
krävs dessutom för att kunna bedöma avvikelser, trender, måluppfyllelse och risker. Ofta 
presenteras data över ytvatten som årsmedelhalter. Då trender sällan kan påvisas innan 4-5 års 
mätningar, finns det behov av att även kunna bedöma om enstaka årsmedelvärden avviker 
från det förväntade. Kontrollmål för årsmedelvärden används vid den årliga utvärderingen 
som en indikation på långsiktig förändring. Kontrollmål för stickprov används som en 
indikation på en kortsiktig förändring. En statistisk parameter som väljs i form av en halt kan 
betecknas som ”representativ halt” om halten på ett bra sätt representerar 
föroreningssituationen i området.  
 
Det finns inga riktlinjer för vilken representativ halt (kontrollmål) som skall jämföras med 
riktvärden från Naturvårdsverket (dagsläget) men arbete pågår med att ta fram 
rekommendationer (Norrman 2009). US EPA arbetar ofta med den 95 % -iga övre 
konfidensgränsen för medelhalten UCL95 (US EPA, 2008). Även Naturvårdsverket har 
använt sig av denna statistiska parameter med beteckningen UCLM (Norman 2009). Därför 
väljs i denna rapport att använda denna ”representativa halt” och säkerhet. I ett dataprogram 
som heter ProUCL kan dessa kontrollmål beräknas både för årsmedelvärde (UCL) samt för 
stickprov (UPL). Detta dataprogram är främst avsett för att göra sådana här beräkningar på 
miljödata. Beräkningsgången i stort är att man först behandlar värden under 
detektionsgränsen, identifierar avvikare i datasetet bestämmer vilken fördelning data antar och 
därefter beräknar kontrollmål för årsmedelvärde (UCL) samt kontrollmål för stickprov (UPL). 
För att beräkna statistik på data så behövs mellan 8-10 värden över detektionsgänsen. Om 
man har för litet antal detekterade data, 4-6 stycken, så är osäkerheten för hög för att beräkna 
statistik. Statistik har därför beräknats på data där det finns minst 7 punkter. ProUCL hjälper 
till med valet av metod för att beräkna kontrollmål för den övre gränsen av ett förväntat 
intervall vid en vid sannolikhet på 95 %. Det förväntade intervallets storlek beror bl.a. på 
variabiliteten av data. Det finns en tendens att spridning av data ökar då observationstiden 
minskar. Stickprov ger högre spridning än samlingsprov. 
 

2.4.2 Värden under detektionsgränsen 

Värden under detektionsgränsen (ND) är vanliga i miljödata. För att beräkna UCL och UPL 
för ett dataset med ND värden rekommenderar ProUCL att man använder en Kaplan-Meier 
metod som ger en bra bestämning av 95 % UCL och UPL, vilket har gjorts i denna rapport. 
För övriga beräkningar (medel, varians m.m.) och grafer (Excel, Godness of fit) har värden 
under detektionsgränsen satt till detektionsgränsen.  
 

2.4.3 Avvikande värden 

Närvaro av höga enstaka avvikande värden i ett dataset förvränger beräkningarna i all klassisk 
statistik och är därför viktiga att identifiera och utesluta (ProUCL Version 4.00.04 Technical 
Guide). Höga enstaka avvikare stör normaliteten av data, vilket betyder att många dataset 
följer en normalfördelning efter borttagandet av avvikande värden. Det finns flera avancerade 
metoder för att statistiskt identifiera en avvikare. ProUCL har de två klassiska metoderna: 
Dixon och Rosner test. Flera avvikande värden kan även vara ett tecken på att data är 
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lognormalfördelade, vilket förklarar avvikaren och har man flera avvikare skall dessa därför 
inte uteslutas. Ett annat enkelt och bra sätt att identifiera höga enstaka avvikare är att titta 
grafiskt på en box- plot och Q-Q plot, något som kan användas för all data oavsett fördelning. 
I rapporten har främst grafiska metoder använts för identifiering av avvikare Q-Q plot 
(Quantile-Quantile) och box-plot. Typiska avvikare representerar en observation med låg 
sannolikhet som kommer från svansarna av datafördelning av intresse. Statistiska metoder 
baserade på fördelning är generellt mer känsliga för närvaro av avvikare än fördelnings fria 
metoder.  
 

2.4.4 Fördelning av data  

Innan man använder statistiska tester bör man först veta vilken fördelning data har. En vanlig 
fördelning av data är normalfördelning men inom miljöföroreningar är lognormalfördelningen 
den i särklass vanligaste fördelningen. Vid val av fel fördelning påverkas beräkningen av de 
statistiska testerna. Hur stor påverkan blir är beroende av vilket fel man gör. Där det största 
felet blir när man använder normalfördelningen (mittfördelade data) för beräkning av väldigt 
skevt fördelade data (lognormalfördelade data) eller tvärtom. Detta misstag ger ett relativt 
grovt fel. Några enkla metoder för att avgöra vilken av dessa två fördelningar som data har 
beskrivs därför:  

• Om medel och median är någorlunda lika stora tyder på att data normalfördelade, är 
medianen mindre än medel tyder på att data är lognormalfördelade. 

• Då relativa standardavvikelsen (CV) är över 40 % tyder på att data anses som 
lognormal fördelade är CV under 40 % kan data anses som normalfördelade 
(Sternbeck J,  m.f.l. 2008).  

• Ytterligare mått som används för att karakterisera data är skevhet (k). 
Normalfördelade data har skevheten noll. Om skevheten är större än noll (skevheten 
fördelad till höger) så är distributionen lognormalfördelad. 
 

2.4.5 Fördelning av data för att beräkna UCL och UPL 

För att avgöra fördelning av data finns i ProUCL ett antal grafiska metoder och statistiska 
tester. Både grafisk (Q-Q plot) och analytiska metoder skall användas för att bestämma 
fördelning av det dataset som studeras. Som grafisk metod finns i ProUCL Q-Q plot därför 
har denna metod valts. I en Q-Q plot plottas de uppmätta och förväntade variabelvärdena om 
data har en bra anpassning till den räta linjen så är data anpassad till den valda fördelningen. I 
ProUCL finns det tre fördelningar normal, lognormal och gamma. Om data antar någon av de 
tre fördelningarna så rekommenderar ProUCL att UCL beräknas enligt den fördelningen. 
Antar data alla tre fördelningarna så rekommenderar ProUCL att UCL beräknas enligt 
normalfördelningen. Kan data anta både lognormal- och gamma fördelning så skall UCL 
beräknas data enligt gammafördelning. Antar data inte någon fördelning skall UCL och UPL 
beräknas enligt en fördelningsfri metod. I alla fall har det valt att beräkna UPL baserat på 
samma metod som UCL beräknats på.  
  
Normalfördelade data 
Om skevhet (k) är mindre än 0.2-0.3 så skall man välja att beräkna 95 % UCL enligt 
normalfördelning med hjälp av Student´s t fördelning. (ProUCL Version 4.00.04 Technical 
Guide). 
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Lognormalfördelade data 
Lognormalfördelningen kan resultera i inkorrekt och orealistisk statistik. Speciellt när man 
har få prov och skevheten (k) är hög. Oftast så kan lognormalfördelade data även beskrivas 
med gammafördelningen som är bättre anpassad för att beskriva skeva miljödata och därför 
bör man räkna statistik enligt gammafördelningen då data kan anta båda fördelningarna. 
(ProUCL Version 4.00.04 Technical Guide.)  
 
 
Gammafördelade data  
För gamma eller nästan gammafördelade data så bör man använda följande metoder; nästan 
gamma metoden för k>0.5, den justerade gamma metoden för 0.1<k <0.5, bootstrap t-metod 
(eller Halls metod) när k<0.1 och man har provmängden n<15 och justerad gamma UCL för 
k<0.1 och provmängd n>15. 
 
Data som inte antar någon fördelning 
Fördelningsfria metoder är inte lika exakta som metoder baserat på fördelning (ProUCL 
Version 4.00.04 Technical Guide). Det är inte lätt att bestämma fördelningen av dataset där 
medianen har ett mindre värde än medel (eller k är > 0), speciellt när närvaron av värden 
under detektionsgränsen är hög (> 40 %) och antalet detekterade värden är litet (<8-10). I 
praktiken består då data sannolikt av flera olika populationer, kan t.ex. vara en blandning av 
normal och lognormalfördelade data. Därför så föredras det då att man använda sig av 
fördelningsfria övre gräns metoder (UCL, UPL, UTL), där en metod som kallas Kaplan-Meier 
(KM) är att föredra. För beräkning av UCL baserad på Kaplan-Meier (KM) metod används 
någon av följande metoder: 1) Normal fördelning (Standard (Normal) kritiska värden) 2) 
Flera olika bootstrap metoder 3) Chebyshev. I första hand bör KM baserat på 
normalfördelning användas för symmetriska data. För beräkning av UPL finns KM-metoden 
endast baserat på normalfördelningen. 
 

2.5 Faktorer som påverkar den statistiska styrkan. 
Den statistiska styrkan anger sannolikheten att ett beslut är korrekt och består av fem faktorer. 
I styrkeanalysen hänger dessa samman så att fyra av dem bestämmer den femte. Följande fem 
komponenter ingår (Grandin 2003): 
1. Signifikansnivå α: Den risk man är villig att ta, att en förändring bara existerar i de 
stickprov man tagit, anger man med signifikansnivån α. Vanligtvis väljs α till 5 % vilket även 
har gjorts i denna rapport. 
2. Stickprovsvariationen: En stor variation leder till att det är svårare att upptäcka en effekt 
eftersom effekten döljs i det brus variationen ger upphov till. Lägre variation leder till en 
högre styrka. 
3. Hur många prov: Med ökat antal prov kommer styrkan att stiga. 
4. Effektstorlek: Den verkliga förändringen en stor förändring är lättare att detektera än en 
liten förändring. 
5. Styrkan (β): Sannolikheten att beslutet är korrekt. En tumregel är att teststyrkan bör 
överstiga 80 %. 
 

2.5.1 Stickprovsvariationen 

För de prov som är tagna under referensfasen i kontrollprogrammet består den totala 
variationen av variabilitet (naturlig variation) och osäkerheter (mät-, provtagnings-, samt 
slumpmässig osäkerhet). Ett mått på variationen som är vanlig är den relativa 
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standardavvikelsen som även ofta kallad variationskoefficient. Denna parameter är vanlig då 
man har lognormalfördelade data. Orsaken är att det kan vara svårt att ge rimliga värden på 
standardavvikelsen när data är skevt fördelade men det är något lättare om man använder den 
relativa standardavvikelsen (Norman 2009). Den relativa standardavvikelsen (CV) är 
standardavvikelsen delat med medelvärdet. CV kan ge en approximation om hur många års 
provtagning som kommer att behövas för att påvisa en förändring (t.ex. årlig trend på 5 %). 
Om variationskoefficienten för en variabel är högre än ca 1.5 är det av ekonomiska skäl 
omöjligt att kompensera den stora variationen med fler prov, för att på så sätt få en högre 
styrka. En bättre strategi är därför att försöka karakterisera variationen (Grandin 2006). Detta 
betyder att man skall identifiera faktorer som påverkar värdet på det man mäter och justera för 
dessa faktorer. Därför är det av vikt att man studerar variabiliteten på sina objekt noggrant i 
referensfasen. 
 

2.5.2 Sannolikhetsbaserat angreppssätt 

En statistiskt baserad uppskattning av antal prov som behövs för att kunna identifiera olika 
stora förändringar av kontrollprogrammets mätvärden redovisas i figurerna nedan. Resultaten 
kan användas för att ge en ungefärlig uppfattning om vilken förändring som kan ses enligt 
planerad provtagning under entreprenad och uppföljningsfasen. I många fall för miljödata så 
har man lognarmalfördelade data och därför har en beräkning baserat på att data är 
lognormalfördelad gjorts. Beräkningarna utförs i enlighet med metod som redovisas av 
Norman m.fl. 2009 (sidan 41, Metod baserad på hypotestest). Från en jämförelse med 
beräkning gjord enligt normalfördelning (Grandin 2006) kan konstateras att för små CV < 0.5 
ger beräkning enligt lognormalfördelning samma resultat som beräkning enligt 
normalfördelning, därför kan figuren nedan användas både för normal- och 
lognormalfördelade data, baserat på att metoden med CV används för att bestämma fördelning 
på data (se avsnitt 2.4.4). 
 

 
Figur 5. Beräknat antal prov som krävs för att kunna statistiskt identifiera en viss procentuell förändring av en 
mätvariabel (lognormalfördelade data). Beräkningsresultat visas för olika värden på variationskoefficienten 
(relativa standardavvikelsen). En statistisk styrka på 80 % och 5 % risknivå förutsätts i alla beräkningsfall 
(tvåsidig test). 
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2.6 Korrelationer 
Korrelationskoefficienten är ett mått på graden av samband mellan variablerna x och y.  
Korrelationskoefficienten mäter graden av linjärt samband och säger ingenting om andra typer 
av samband. Determinationskoefficienten anger hur stor del av variationen i y variabeln som 
kan förklaras av olika värden på x variabeln. Vid enkel linjär regression är även 
korrelationskoefficienten ett mått på sambandets styrka då  
r2 (korrelationskoefficienten) är lika med R2 (determinationskoefficienten). Tittar man 
statistiskt så finns ett samband mellan provstorlek och den lägsta korrelationskoefficient som 
kan upptäckas. Från formeln framgår att ju fler prover man har desto svagare samband går att 
upptäcka. För att bestämma om sambandet är statistiskt signifikant kan man beräkna t-värdet 
enligt följande formel (Öberg 2009): 
: 

21
2
r

nrt
−
−

×=   

 
T- värdet kan avläsas i en tabell vid n-2 frihetsgrader och på 5 % signifikansnivå. Är det 
beräknade t-värdet större än värdet i tabellen så är sambandet signifikant. Metoden bygger på 
att data är normalfördelade. För halter som är lognormalfördelad, har transformerade 
(logaritmerade) data använts. Efter transformering blir lognormalfördelade data 
normalfördelade . Samband mellan stödparametrar och huvudparametrar (se tabell 1) samt 
även mellan halten arsenik i ytvatten(dikena) och närliggande grundvattenrör har undersökts. 
För västra diket har undersökts samband mellan diket och närliggande grundvattenrör DGE 3, 
7, 17, 18 och 9011. För östra diket har undersökt samband mellan diket och grundvattenrören 
DGE 8, 9, 10 och 9204. Grundvattenrör 7, 8 och 9 ligger nära brunnarna och för dessa rör har 
det sökts efter samband mellan djup till grundvattenytan (avstånd i meter från grundvattnets 
övre kant till grundvattenytan) och arsenikhalt i brunnarna. I rapporten har beräknats samband 
där det finns minst 6 punkter över detektionsgränsen med följande nivåer på samband: 
R2 = 0.20-0.30 mycket svagt samband 
R2 = 0.30-0.50 svagt samband 
R2 = 0.50-0.80 samband 
R2 = >0.80 starkt samband 
 
 

2.7 Glidande medelvärde 
Med en tidsserie menar vi en serie observationer gjorda vid olika tidspunkter. En tidsserie kan 
byggas upp enligt de två nedanstående formlerna: 
 
Y=T+C+S+E  additiv model 
Y=T*C*S*E   multiplikativ modell  
 
T=trend, C=cyklisk variation, S=säsongsvariation, E=slumpkomponent. 
 
Principen för glidande medelvärden är att bilda medelvärden av närliggande observationer. 
Då ett medelvärde har mindre variation än en enskild observation kommer slumpens inverkan 
på dessa medelvärden att minskas. Om man dessutom bildar medelvärden på ett visst sätt kan 
man även ”rensa bort” inverkan av säsongkomponenten.   
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Mt (glidande medelvärde)=T+C (Mt=Uppskattning av trendens läge vid tidpunkten t)       
Månadsdata: Mt = (yt-6+2yt-5+2yt-4+...+…+... 2yt+5+yt+6)/24 
Kvartalsdata: Mt = (yt-2+2yt-1+2yt+2yt+1+yt+2)/8 
 
I denna rapport har glidande medelvärde plottats grafiskt för att få en uppfattning om halterna 
har ökat eller minskat under referensfasen. 
 

2.8 Årsvis jämförelse 
 En metod som man kan använda för att statistiskt se om man har förändringar i halter mellan 
olika år är två provs hypotestest i ProUCL. Ett test där två dataset jämförs med varandra, 
testet har utförts med de befintliga testerna Wilcon – Man – Whitney, Gehan och Quantile 
hypotestest med standardinställningar i ProUCL (S=0 och 95 % konfindensintervall). 
Resultatet har verifierats genom att titta på side-by-side box plots samt multiple Q-Q plots. 
Det är rekommenderat att ha ca10 värden över DL från varje population som skall testas 
Wilcoxon – Mann – Whitney (WMW): Är ett icke-parametriskt test, WMW kan leda till 
slutsatsen att populationerna är lika även fast observationerna i den högra svansen (högsta 
värden) av fördelning är signifikant högre än den högra svansen av den andra observationen.   
Gehan: Är ett icke-parametriskt test. Är speciellt användbart när man har många ND värden i 
datasetet eller när man har flera DL (detektionsgränser). 
Quantile Test: Är ett icke-parametrisk test. Testet fokuserar på att se ändringar av de högsta 
mätningarna. Detta test kan därför ha större förmåga att se ändringar än de andra två testen. 
  
En annan metod som man kan använda för att statistiskt titta på förändringar mellan olika år 
är parat t-test. Beräkningarna utgår från skillnaden i uppmätta halter mellan två mättillfällen 
under samma årstid men för olika år, exempelvis uppmätt halt i juli 2011 jämfört med 
uppmätt halt i juli 2009. Medelvärdet för dessa differenser (x) vid alla olika mättillfällen 
under året beräknas liksom differensernas standardavvikelse (s). Ur detta beräknas ett värde 
på t (Grandin, 2003): 

n
s

t x
−

=  

Det beräknade värdet jämförs med kritiskt värde för t-fördelningen för vald risknivå (här 
används 5 % risknivå) och det aktuella antalet prov minskat med 1 frihetsgrad (n-1). Om 
absolutvärdet för beräknat t-värde > t-fördelningens kritiska värde kan förändringen anses 
statistiskt säkerställd.  

I testen ovan har data under perioden 2007-03–2008-02 (år 2007) jämförts mot perioden 
2008-03–2009-02 (år 2008). De undersökta stationerna är arsenikhalt för östra diket, västra 
diket och Lillesjön. Övriga kontrollpunkter har för få detekterade data per år för att göra dessa 
tester (behöver ca 10 värden över DL per tidsperiod). För arsenik i ytvatten kan man se att 
samtliga data kan anta lognormalfördelning (se bilaga 4). För att kunna utföra parad t-test 
behövs all data logaritmeras först. Testet utförs sedan på samma sätt som för normalfördelade 
data. 
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3 Resultat och diskussion 
3.1 Avvikande värden 
Ibland kan det ske misstag av provtagaren och laboratorium så som t.ex. förväxlade prover, 
labbet filtrerat proverna utan att beställaren önskat det, avläsningsfel, faktorfel vid 
utspädningar m.m. All analysdata är införda för hand till Excelfiler även där kan det ske 
misstag och förekomma felskrivningar. För att identifiera misstag har identifiering av 
avvikarende värden gjorts. Avvikare har identifierats enligt statistiska tester, box-plot och Q-
Q plot i proUCL. Identifierade avvikare redovisas i bilaga 2 
 

3.2 Beräkning av UCL och UPL: 
Fördelning samt resultat av beräkningar av UCL och UPL för samtliga kontrollpunkter för 
grundvatten och ytvatten redovisas i bilaga 4. 
 

3.3 Sannolikhetsbaserat angreppssätt 
3.3.1 Entreprenadfas 

Entreprenadfasen definieras som den fas då sanering pågår. För Grimstorp Lillesjön är det den 
fas då den förorenade jorden grävs upp och ny jord läggs dit. Grundvattnets riktning och 
strömning kommer då att påverkas. Den största delen av grundvattnet samlas upp och renas 
och släpps sedan ut till dikena. En liten del hamnar i närliggande diken utan att renas först. 
För att avgöra om provtagningsfrekvensen är tillräcklig för att uppskatta uttransport (läckage) 
av arsenik och de tre PAH ämnena under åtgärden får man därför titta på förändringen av 
halterna i östra och västra diket. I kontrollprogrammet för dikena har man planerat att ta 
prover 2 gånger per månad under entreprenadfasen som beräknas ta 18 månader (totalt 36 
prov). Ur figur 5 fås antalet prov som krävs för att statistiskt kunna visa på en förändring i en 
mätvariabel vid olika CV. För 36 stycken prov kan påvisas följande förändring (% förändring 
från beräknat UCL och UPL värde) för olika CV se tabell 3 nedan. I tabellen har även 
redovisas vilken förändring från beräknat UCL och UPL värde som kan identifieras om data 
är normalfördelade eller lognormalfördelade. För CV över 0.5 syns skillnad mellan de båda 
fördelningarna och mycket mindre förändringar kan detekteras för höga CV enligt 
lognormalfördelade data. För arsenik ligger CV runt 0.5-0.6 för de två dikena och för de tre 
PAH ämnena varierar CV mycket och ligger mellan 0.5-2.5 (CV värden se bilaga 3). För att 
göra en bedömning av uttransport bör man kunna påvisa förändringar under 50 % vilket kan 
göras i samtliga fall för lognormalfördelade data upp till CV 3.  
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Tabell 3. Samband mellan förändring (% förändring från beräknat UCL och UPL värde) som kan påvisas för 
olika CV för 36 stycken prov. Data bygger på beräkningar från figur 5. 

CV Förändring % 
normalfördelning 

Förändring % 
lognormalfördelning 

0.4 15 15 

0.5 22 18 

0.6 26 21 

0.7 29 24 

0.8 34 26 

1.0 43 30 

1.5 63 37 

2.0 83 42 

2.5 > 90 45 

3.0 > 90 48 

 
 

3.3.2 Uppföljningsfas 

Uppföljningsfasen definieras som den fasen efter att saneringen avslutats och området 
återställts. Under uppföljningsfasen så skall man bevaka och följa en förändring. Den här 
fasen pågår till de definierade kraven har uppfyllts. Det definierade kravet för 
kontrollprogrammet är en 80 % reduktion av ämnena. Här skall göras en bedömning om 
kontrollmålets gränser har uppnåtts samt en bedömning om den uttransport (läckage) som 
sker under denna fas. I kontrollprogrammet är det tänkt att man skall mäta östra och västra 
diket varje månad i minst tre år (minst 36 prover per dike). I denna fas är det tänkt att ta lika 
många prov som under entreprenadfasen. För att göra en bedömning av uttransport bör man 
kunna påvisa förändringar på under 40 % (istället för 50 % då det är tidsmässigt en längre 
fas). Vilket kan göras i samtliga fall för lognormalfördelade data upp till CV 1.5. För PAH 
ämnen med CV>1.5 kan vara svårt att statistiskt säkerhetsställa förändringar i uttransporten 
av ämnena (naftalen och fluoren för östra diket). 
 

3.4 Stödparametrar 
Ett lågt CV på en stödparameter innebär att det är en liten variabilitet i dessa data och värdena 
är därmed ganska stabila. En stabil parameter behöver inte mätas lika ofta då den inte 
förändras speciellt mycket. Två parametrar som visar en väldigt lågt CV är pH och 
konduktivitet. För pH (logaritmerat värde) är CV 0.03-0.05 (samtliga ytvattenstationer) vilket 
kan ses som att det är väldigt stabilt värde och buffrande förhållanden råder. För 
konduktiviteten är CV mellan 0.04-0.12 även här kan man säga att värdet är stabilt (se bilaga 
3). 
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3.5 Tidsserier för arsenik 
Halten arsenik är högst i östra diket (15-90 µg/l) vilket är ca 90 ggr högre än halterna i 
referensdiket (0.02-1 µg/l). Lillesjön kommer därefter med halter som är ca 10 ggr högre 
(1.5–9.2 µg/l). Halterna i västra diket är ca 3 ggr högre än referensdiket (0.02-3 µg/l). För 
tidsserier för arsenik syns årliga cykler under vintern och våren är det lägre halter som går upp 
under sommaren och hösten för att sen gå ner igen till vintern och våren. Det är ca 1.7–1.9 
gånger högre medelhalter på sommaren och hösten jämfört mot våren och vintern (gäller alla 
stationer). För samtliga ytvattenstationer (se figur 7 och 8) kan väldigt grova samband ses. 
mellan arsenik och stödparametrar enligt nedan: 

Suspenderande ämnen och turbiditet: Turbiditeten mäter vattnets grumlighet och ger ett 
mått på vattnets innehåll av suspenderande partiklar (suspenderade ämnen). Suspenderade 
ämnen är ett mått på uppslammade partiklar i vattnet. Dessa kan vara av organiskt och 
oorganiskt ursprung. 
 
Arsenik och turbiditet, suspenderande ämnen: Vanligast förekomst för arsenik i mark är 
adsorberad till partiklar (lermineraler, metallhydroxider och organiskt material) vilket medför 
att ju mer partiklar i vattnet desto högre arsenikhalt.  
 
Temperatur och arsenik: Detta kan förklaras av att vid högre temperaturer råder mer 
syrefattigare förhållanden i marken (högre biologisk aktivitet som kräver mer syre) vilket gör 
att en andel As(V) reduceras till As(III). Detta medför att jonen som normalt binder till 
partiklar frigörs och kommer ut i vattenlösning (se 1.3). 
 
Flödet och arsenik ett omvänt samband (negativt samband). Teoretisk kan det förklaras 
av att ju högre tillflöde av rent vatten till diket desto mer utspätt blir vattnet i diket, vilket 
resulterar i lägre arsenikhalter.  
 

 
Figur 6. Säsongsvariation av arsenik i ytvattnet för västra diket, västra diket referens och Lillesjön utlopp. 
 

 
Figur 7. Arsenikhalt och de mätta stödparametrarna; turbiditet och suspenderande ämnen 
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Figur 8. Arsenikhalt och de mätta stödparametrarna, flöde och temperatur. 
 
 
I grundvattenrören med höga halter (9024, DGE 3, 7, 9, medel 20-413 µg/l) har man halter 
som är mellan 100-2000 ggr högre jämfört med referensröret (DGE 14). I rören med låg halt 
arsenik (9011, 17, 18, medel: 1.1–2.1 µg/l) varierar halterna mellan 5-20 ggr högre halt 
jämfört med referensröret (DGE 14). I rören med mycket låg halt arsenik (DGE 5, 6, 8, 13, 
14, medel 0.2-0.8) är halterna 0-4 ggr högre jämfört med referensröret. 
  
För grundvattennivån i marken ser man årliga cykler, lägre grundvattennivå under våren och 
sommaren och högre grundvattennivå under höst och vinter. Man ser att en sänkt 
grundvattennivå i marken ger en efterföljande förhöjd halt arsenik (1-3 månaders fördröjning) 
som resulterar i årsvariationer för grundvattenrören och under sommaren och hösten ökar 
medelhalten av arsenik för att sedan bli lägre däremellan. Få data (3-5 stycken) per säsong gör 
det svårt att uttala sig om en storlek på säsongsökningen. Rören DGE 5, 6, 13 och 14 är inte 
medtagna då en stor andel av värdena är under detektionsgränsen.  
 

 
Figur 9. Årstidsvariation av arsenik i grundvattenrören med låg arsenikhalt och djup till grundvattenytan 
(avståndet i meter från grundvattenrörets övre kant till grundvattenytan). 
 
 
Brunn 1:21 har ca 2-3 ggr högre halter än 1:22.(medelhalt:1.6µg/l). Det finns en tendens till 
en säsongsvariation där man har lägre halter under vinter och vår samt högre halterna under 
sommar och höst (ca 1.3 ggr högre halter). 
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3.6 Tidsserier för naftalen, fluoren, acenaften 
Östra diket har högre halter av de tre ämnena acenaften (200 ggr högre, medelhalt 6.1 µg/l), 
fluoren (100 ggr högre, medelhalt 2 µg/l) och naftalen (2 ggr högre, medelhalt 0.2 µg/l) än 
västra diket. Allmänt så varierar halterna mycket mer jämfört med arsenik (högre 
standardavvikelse). För västra diket ses årliga cykler som är tvärtemot arsenik. Under vintern 
och våren har man högre halter som blir lägre under sommaren och hösten (gäller för alla tre 
ämnena). Man har en medelhaltökning på 2.8, 1.8 och 1.8 gånger för naftalen, acenaften 
respektive fluoren under vintern och våren. För östra diket ser man att det är bättre att göra en 
årsindelning med höga halter under november – april och låga halter under maj – oktober. Gör 
man den indelningen får man för östra diket en skillnad mellan säsongerna på 16, 6 och 8 
gånger för de tre ämnena naftalen, acenaften respektive fluoren. Det är större skillnader på 
halthaltökningen för östra diket än för västra diket därmed finns det troligtvis även ett 
samband mellan halt och årstidsvariationer. Ju högre halt desto större årstidsvariation. Något 
som även påverkar sambandet mellan stödparametrar och ju högre halt desto tydligare 
samband mellan stödparametrar. För östra diket och västra diket kan samband ses mellan 
följande stödparametrar (se figur 13).  
 
Temperatur och de PAH- ämnena (negativt samband): De tre ämnena är flyktiga 
föreningar som  löser sig dåligt i vattnet och finns i huvudsak överst i ytvattnet och vid höga 
temperaturer så sker en avdunstning av ämnena och halterna minskar markant i ytvattnet. Vid 
låga temperaturer stannar ämnena kvar i ytvattnet och halterna ökar. 
 
Flödet och de PAH- ämnena (positivt samband): Teoretiskt kan det förklaras av att de tre 
PAH ämnena är fettlösliga och adsorberas lätt till partiklar och vid ökat flöde så uppslammas 
det fler partikar från sediment i dikets botten samt följer mer partiklar ner i vattnet och ju fler 
partikar i vattnet desto en högre PAH-halt i vattnet.  
 

 
Figur 10. Samband mellan halt naftalen och månad för östra diket. 
 

 
Figur 11. Samband mellan halt acenaften och månad för östra diket. 
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Figur 12. Samband mellan halt fluoren och månad för östra diket. 

 

 
Figur 13. Flöde, temperatur och acenaften för östra diket som funktion av tiden. 
 
 
I grundvattenrören DGE 3, 9, 17 och 18 finns de högsta halterna, DGE 3 har den högsta 
halterna av alla ämnena och ämnet naftalen (medel 798 µg/l) ligger högt över de andra två 
ämnena (acenaften 150 µg/l, fluoren 89 µg/l). Få data, 3-5 stycken per säsong, med en stor 
andel under detektionsgränsen samt hög variabilitet på data gör att inget tydligt samband till 
årliga cykler vad gäller PAH-halt i grundvattenrören kan ses.  
 
Brunn 1:21 har mellan 2-20 ggr högre halter av de tre ämnena (medelhalter: acenaften l 
83µg/l naftalen 40 µg/l, fluoren 4.2 µg/l) än brunn 1:22. För brunnarna finns samma 
årstidsvariation som för ytvattnet, där man har högre halter av de tre PAHerna under höst och 
vintern. För brunn 1:21 så har man ca 2.4 gånger högre halter, brunn 1:22 har ca 1.7 gånger 
högre halter jämfört med våren och sommaren. Återigen ses samma samband som för 
ytvattnet att man har större årsvariationer för brunn 1:21 som har högre halter. 
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3.7 Korrelationer för arsenik 
Endast statistiskt signifikanta samband anges nedan (enligt t-test). 
 
Ytvatten: 
Lillesjön: Turbiditet → arsenik mycket svagt samband R2 = 0.22. 
  

 
Figur 14. Turbiditet och arsenikhalter för Lillesjön. 
 
 
Västra diket: Konduktivitet arsenik, mycket svagt samband R2 = 0.23.                                                                
Log konduktivitet → log arsenik, mycket svagt samband R2 = 0.30.  
Konduktivitet (elektrisk ledningsförmåga) är ett mått på salthalten. Teoretiskt kan det 
förklaras av att arsenik uppträder som anjon (negativ laddning) i mark och vatten och kan 
anses som en salt vilket medför att ju högre arsenikhalter i vattnet desto högre konduktivitet.  
Halt arsenik i grundvattenrör 9011 → Halt arsenik västra diket, R2 = 0.95 starkt positivt 
samband (6 pkt). 
 
Östra diket: Suspenderade ämnen → arsenik, mycket svagt samband R2 = 0.23. 
Resuspenderande dikes sediment kan vara orsaken till sambandet (se 1.2). 
Temperatur→ arsenik, svagt samband R2 = 0.37 
 
Grundvatten:  
Grundvattenrör: Arsenikhalt i DGE 7 → djup till grundvattenytan (avståndet i meter från 
grundvattenrörets övre kant till grundvattenytan), R2 =0.57 negativt samband. 
 
Brunn 1:21: Arsenikhalt i brunnen → djup till grundvattenytan i grundvatten rören 7, 8 och 9 
negativt samband, R2 =0.43-0.56 (ca 20 punkter). Vid hög grundvattennivå runt brunn 1:21 
verkar det ske ett läckage av grundvatten från f.d. impregneringsområdet in i brunnen som ger 
förhöjda arsenikhalter i brunnen. 
Detta tyder att allmänt sett för grundvattnet, råder det inget direkt samband. Dock finns det 
specialfall med en relativt hög korrelation. 
 
Övriga samband: 
Suspenderade ämnen → turbiditet, västra diket, R2 = 0.44, svagt samband 
Suspenderade ämnen → turbiditet, östra diket, R2 = 0.21, mycket svagt samband 
 

3.8 Korrelationer för naftalen, fluoren, acenaften 
Samma tester som utförts för arsenikkorrelationer har även gjorts för de tre ämnena naftalen, 
fluoren, acenaften. Nedan visas samband som har kunnat påvisas statistiskt. 
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Ytvatten:  
Östra diket: Log temperatur → log fluoren R2 = 0.71, negativt samband. Det verkar även 
finnas ett samband mellan Log temperatur → log acenaften och log naftalen, men det går inte 
att styrka statistisk p.g.a. det finns få punkter över detektionsgränsen (endast 5 punkter). Log 
suspenderande ämnen → log fluoren R2 = 0.28 mycket svagt negativt samband. Fluoren 
verkar vara den av de tre PAHerna som har störst tendens till att vara partikelbunden. Detta 
kan förklaras av det är det ämne som är mest hydrofob och därmed minst löslig i vatten och 
därför helst binder till partiklar av de tre valde PAH ämnena.  
  
Grundvatten: 
Brunn 1:21: Naftalen-, fluoren-, acenaftenhalten i brunnen → Djup till grundvattenytan i rör 
7, 8 och 9, negativt samband, R2 mellan 0.46-0.67för de tre rören. Detta tyder på att 
resonemanget från avsnitt 3.7 om arsenik stämmer. Vid hög grundvattennivå runt brunn 1:21 
verkar det ske ett läckage av grundvatten från före detta impregneringsområdet in i brunnen 
som ger förhöjda halter (arsenik och PAH) i brunnen. 
 

3.9 Beskrivning av variabilitet  
Från avsnitt 3.5 och 3.6 kunde konstateras att det finns halvårsvisa säsongsmässiga variationer 
som är relativt stora (ytvatten, brunnar och rör). Genom att bara jämföra data under en säsong 
kan variabiliteten i data förklaras. Denna analys har bara kunnat göras för ytvattnet och 
brunnarna då det finns för lite data för att göra motsvarande studie på grundvattenrören.  
 

3.9.1 Ytvatten 

Genom att beräkna CV (relativa standardavvikelsen) för arsenikhalter tagna under vintern, 
våren och jämföra med CV beräknat på alla arsenikhalter tagna under referensfasen, kan CV 
minskas från 0.5 till 0.4 ( se tabell 4, gäller samtliga ytvattenstationer förutom Västra diket 
referens där CV är 0.4 i båda fallen). Detta medför att om man jämför data tagna under 
samma säsongindelning, resulterar det i att man kan ta färre prov eller påvisa mindre 
procentuella förändringar för att bedöma avvikelser, trender, måluppfyllelse och risker (se 
figur 5). För arsenik så har man ungefär lika stora CV-värden under båda säsongerna.  
 
För de tre PAH-ämnena kan man reducera CV-värdet mera genom att säsongsindela data 
(med 0.3 enheter i snitt beräknat för de tre PAH-erna, ytvatten samt brunnsdata) då det är 
större skillnader i halter mellan de respektive perioderna (se figur 10-12). Detta gör att 
säsongsindelningen blir viktigare och bör studeras mer noggrant i referensfasen för varje 
station. I tabell 4 nedan har inte olika säsongindelning gjorts för de båda stationerna, utan 
samma säsongindelning har används (se 3.6).  
 
Har man för lite data från referensfasen och inte kunskapen om säsongsvariationen är det 
bästa sättet att så gott det går ta ett helt års data, vilket ger den bästa statistiska styrkan.  
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Tabell 4. Relativ standardavvikelse (CV) beräknad för två olika år, respektive säsongindelning samt för all data 
för arsenik och de tre PAHerna, ytvattenhalter. 

ytvatten CV(all data) CV. År 1 CV. År 2 CV. sommar, höst CV. vinter, vår 

ArsenikL 0.5 0.3 0.5 0.4 0.4 

ArsenikÖ 0.5 0.5 0.6 0.4 0.4 

ArsenikV 0.6 0.4 0.7 0.6 0.5 

ArsenikVr 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 

NaftalenÖ 2.5 2.6 2.1 0.3 1.8 

NaftalenV 1.1 1.0 1.3 0.6 1.0 

AcenaftenÖ 1.1 1.2 1.1 1.6 0.7 

AcenaftenV 0.5 0.6 0.3 0.4 0.4 

FluorenÖ 1.7 1.8 1.5 2.1 1.3 

FluorenV 0.5 0.6 0.2 0.3 0.3 

 

3.9.2 Brunnar 

För brunnarna har men ett lågt CV (0.3) för arsenikhalten, vilket gör att det inte är nödvändigt 
att försöka karakterisera CV-värdet. För PAH halterna har man en större säsongvariation samt 
högre CV-värden speciellt för brunn 1:21 (CV 1.2). Vad det gäller årsindelning så har man för 
år 1 endast 4 värden och därför är CV år 1 inte med i tabellen. I tabell 5 syns det tydligt att 
CV-värden är mycket mindre under vintern och våren.  
 
 
Tabell 5. Relativ standardavvikelse (CV) beräknad för två olika år, respektive säsongindelning samt för all data 
för de tre PAHerna grundvattenhalter. 

brunnar CV(All data) CV. År 2 CV. sommar, höst CV. vinter, vår 

Naftalen 1:21 1.2 0.9 2.1 0.8 

Naftalen 1:22 0.6 0.6 1.0 0.4 

Acenaften1:21 1.2 1 2.1 0.8 

Acenaften 1:22 0.7 0.7 1.1 0.6 

Fluoren 1:21 1.2 0.8 1.9 0.7 

Fluoren 1:22 0.6 0.6 0.9 0.4 

 
 

3.10 Glidande medelvärden för arsenik 
För västra diket referens och Lillesjön kan man se en starkare uppåtgående trend av halten 
arsenik, för västra diket och östra diket kan man endast se en tendens till en svag uppåtgående 
trend. 
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Figur 15. Arsenikhalt och glidande medelvärdet av arsenikhalten i Lillesjön som funktion av tiden. 

 
 
Brunn 1:21 en svagt nedåtgående trend. Brunn 1:22 har konstanta halter. 
 
I grundvattenrören 9204, DGE 3, 7, 9 och 10 (finns endast 5 värden) syns en ökandetrend. För 
de två rören 9011 och 8 syns ingen trend. För rör 17 och 18 syns en avtagande trend. Rör 
DGE 5, 6, 13 och14 har inte tagits med då de har för få värden över detektionsgränsen. 
 

 
Figur 16. I samtliga grundvattenrör med hög halt arsenik (halter över 10 µg/l) har halten arsenik ökat mellan juni 
2007 och juni 2009. 

 

 

3.11 Glidande medelvärde för acenaften, naftalen, fluoren 
För östra diket kan man se en svagt uppåtgående trend av halten för naftalen, fluoren, 
acenaften för västra diket syns ingen trend utan det är konstanta halter. 
 

 
Figur 17. Glidande medelvärdet för naftalen-, fluoren, acenaften- halten i östra diket 

I brunnarna har halterna varken ökat eller minskat över tiden. 
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För rören har man relativt få analysdata (7-9 st./ rör) och de studerade ämnena har hög 
variabilitet därför är det svårt avgöra trenden. I huvudsak syns för de flesta rör en minskad 
trend av halterna eller ingen trend alls. I rör 7 och18 syns en stark negativ trend för ämnena 
acenaften och naftalen. Rör 5, 6, naftalen i rör DGE 8, fluoren i rör DGE 8 och fluoren i rör 
9011 har inte tagits med då det är för få detekterade värden (ca 4 st. per ämne). 
 

  
Figur 18. Naftalenhalt samt glidande medelvärdet av natalenhalten som funktion av tiden för grundvattenrör 
DGE 18. 

 

 

3.12 Årsvis jämförelse 
Endast i ett fall så accepterades inte nollhypotesen och proverna tagna under år 2007 och 2008 
ansågs olika. Vilket inträffade i fallet med Quantile hypotestest i fallet arsenik Lillesjön. 
Verifiering av resultatet gjordes även med grafiska metoder box plot och Q-Q plot och 
skillnaden ansågs signifikant. Detta resultat stämmer bra överens med resultatet från glidande 
medelvärdena där man kan se att man har en ökad trend för Lillesjön.  
 
Parat t-test är ett test som bygger på samma princip. Detta test har utförts för att verifiera 
resultatet ovan. Ur tabell fås vid dubbelsidig t-test sannolikhetsnivå 5 %, frihetsgrader 11 (n-
1), t = 2,2. För arsenik Lillesjön och västra diket fås att beräknat t-värdet är större än det ur 
tabellen. Därmed kan nollhypotesen förkastas och värdena anses olika mellan åren. I båda 
fallen så har halterna ökat under år 2008. Man kan från de båda testen dra slutsatsen att vad 
det gäller arsenik i ytvattnet så har Lillesjön den tydligaste ökande trenden där halterna ökat 
med tiden under perioden 2007-03–2009-02.  

 

Tabell 6. Beräknad t-värde för de tre ytvattenstationerna (logaritmerade data)  
  ArsenikL ArsenikV ArsenikÖ 

T 15 5,8 0,64 

 
 

3.13 Jämförelse med andra saneringsprojekt 
Det aktuella projektet har jämförts med två andra genomförda saneringsprojekt, Elnaryd samt 
Högsby-Ruda, i syfte att undersöka påverkan på arsenik och PAH- halterna i grundvattnet och 
ytvattnet under entreprenad- och uppföljningsfasen. Det är dock viktigt att poängtera att varje 
förorenat område är unikt och det kan därför vara svårt att dra några säkra slutsatser. För de 
båda jämförda projekten har samma verksamhet funnits på området innan sanering d.v.s. en 
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impregneringsanläggning av virke (Högsby-Ruda, består av två områden där även ett glasbruk 
funnits). 
 
För projekt Högsby-Ruda var den dominerande föroreningen i området arsenik. De högsta 
arsenikhalterna i jorden fanns i den södra delen på exportträ där den gamla 
tryckimpregneringsanläggningen fanns (se bilaga 5, punkt 14-18). Glasbruket samt den norra 
delen av exportträ hade jämförbara halter av arsenik i grundvattnet. Referensfasen var under 
perioden 2003-06–2004-02 med 3 prov taget. Entreprenadarbetet påbörjades v 25, 2004 och 
var klart v 46, 2005, totalt togs 14 prov under den tiden. För uppföljningsfasen har data under 
perioden 2006-04 - 2009-03 använts vilket motsvarar 13 prov. 
 
För projekt Elnaryd så konstaterades följande under referensfasen i kontrollprogrammet. 
Arsenik, koppar, krom och zink samt PAH-föreningar (i kreosot) förekommer i mycket höga 
halter i grundvattnet inom det förorenade området. Även direkt utanför området vid 
fastighetsgränsen är halterna av arsenik och PAH höga och halterna har ökat med tiden i vissa 
rör. Förhöjda arsenikhalter syns även på större avstånd från fastigheten vilket indikerar att 
spridning skett med grund- och ytvatten. Påverkansområdet bedöms kunna uppgå till ca 100-
400 meter nedströms Elnaryd f.d. impregneringsanläggning även om halterna endast är 
måttligt förhöjda. Diket som avleder har höga halter av arsenik och PAH. Sjön har förhöjda 
halter av arsenik men däremot inga PAH-halter påvisas (G. Fanger, K. Johnsson, 2007). För 
grunvattnet togs under referensfasen (2005–2007) 10 prov per station och för 
entreprenadfasen (januari- oktober 2007) 8 prov/station och för uppföjningsfasen (2008–
2009) togs 8 prover per station, något färre prov togs för PAH halter. För ytvattnet togs under 
referensfasen 8 prov per station och för de andra faserna togs 4 prover per fas och station, 
något färre prov togs för PAH halter. 
 
I de båda projekten ser man att halterna av arsenik liknar de halter som har uppmätts vid 
Grimstorp Lillesjön. Halterna av PAHer har endast mätts för projekt Elnaryd är också av 
samma storleksområde som för Grimstop Lillesjön. I referensfasen för Elnaryd togs 8 prov 
och för Högsby-Ruda togs 3 prov, därmed har provtagningsfrekvensen varit lägre än för 
Grimstorp Lillesjön. Med endast 3 prov tagna gör att haltbestämningen i referensfasen osäker 
och därmed jämförelsen med de andra faserna. I de båda projekten finns i vissa fall bara ett 
fåtal prover för respektive station per fas vilket också bidrar till osäkerhet i mätdata. 
Bortgrävning av förorenad jord som ersatts med ny ren jord användes som saneringsmetod i 
de båda projekten. Det är en metod som också planeras att använda i Grimstorp Lillesjön. 
Eftersom områdenas storlek, tidsperiod på verksamhet och halterna därtill också påminner om 
Grimstorp Lillesjön kan man tänka sig att liknande resultat under sanering samt efter sanering 
kan tänkas erhållas. Endast en grov syn på jämförelsen har gjorts och ingen hänsyn tagits till 
t.ex. olika markförhållanden, grundvattennivåer m.m. Jämförelsen har gjorts genom att 
beräkna medelhalten för stationer inom samma kategori för de tre faserna. Därefter har 
undersökt vad som sker med halterna under entreprenad och uppföljningsfasen jämfört mot 
referensfasen. 
 

3.13.1 Grundvatten arsenik 

Under entreprenaden sker ett läckage av arsenik och det märks tydligt omgående i 
entreprenadområdet och punkter i nära anslutning till entreprenadarbetet genom förhöjda 
arsenikhalter för dessa grundvattenrör (2-4 ggr högre halter). Under uppföljningsfasen ser 
man för dessa grundvattenrör att halterna är på väg ner eller är låga. Rören nedströms området 
(10-200 m nedströms) påverkas endast i vissa fall med högre halter under entreprenadfasen. 
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Under uppföljningsfasen har dock medelhalten ökat med mellan 20-700 % i samtliga fall. Tre 
år efter utfört arbete har man i några fall fortfarande förhöjda halter i dessa rör 
 
 
Tabell 7. Medelhalt av arsenik i grundvatten och brunnar uppmätta under referens-, entreprenad- och 
uppföljningsfas för Elnaryd. 

Provpunkt Antal rör 
(st.) 

Medelhalt 
Referensfas 
(µg/l) 

Medelhalt 
Entreprenadfas 
(µg/l) 

Medelhalt 
Uppföljningsfas, 
två år (µg/l) 

Gv på området 3  125 Ej mätt 50 (3 nya rör) 
Gv nära anslutning 14 65 148 90 
Nedströms liggande 
Gv 

13 0.7 2.4 4.7 

 
 
Tabell 8. Medelhalt av arsenik i grundvatten och brunnar uppmätta under referens-, entreprenad- och 
uppföljningsfas för Högsby-Ruda. 

grundvatten Antal rör 
(st.) 

Medelhalt 
referensfas 
(µg/l) 

Medelhalt 
Entreprenadfas 
(µg/l) 

Medelhalt 
uppföljningsfas, 
tre år (µg/l) 

Gv på området 6 136 323 Ej lagt ner nya 
rör 

Gv i jord (J) i 
anslutning och 
nedströms 

4(J) 0.9  0.8  1.2 

Gv i berg(B) i 
anslutning och 
nedströms 

8(B) 1.0 1.0 1.5 

 
 

3.13.2 Ytvatten arsenik 

Under entreprenadfasen för ytvattnet så ser man omgående lägre arsenikhalter i de flesta fall 
utom två fall där man har 2-4 ggr högre halter. Under uppföljningsfasen har halterna minskat 
markant i samtliga fall.  

 

 
Tabell 9. Maxhalt av arsenik i ytvatten uppmätta under referens-, entreprenad- och uppföljningsfas för Elnaryd. 

Provpunkt Maxhalt  
referensfas (µg/l) 

Maxhalt 
Entreprenadfas(µg/l) 

Maxhalt 
Uppföljningsfas, två år 
(µg/l) 

YV 2 9.9 14 0.5 
YV 3 170 299 137 
YV 4 190 17 7.3 
YV 6 4.7 4.8 1.1 
YV 7 51 202 5.3 

I YV1,YV5,YV 9 är alla halter under detektionsgränsen. 
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Tabell 10. Medelhalt av arsenik i grundvatten och brunnar uppmätta under referens-, entreprenad- och 
uppföljningsfas för Högsby-Ruda. 

Yt och dagvatten Medelhalt 
referensfas 
(µg/l) 

Medelhalt 
Entreprenadfas (µg/l) 

Medelhalt 
uppföljningsfas, tre 
år (µg/l) 

26D 3.8  1.8  1.8 
6Y 3.7  1.3 1.6 
7D 150  77  6 
 
 

3.13.3 Grundvatten PAH 

PAH-16 har man totalt sett oförändrade halter under entreprenadfasen för samtliga 
grundvattenrör. För grundvattenrören i nära anslutning till området minskar medelhalten till 
ca hälften under uppföljningsfasen. För grundvattenrören nedströms området (10- 200 m 
nedströms) ser man att under uppföljningsfasen har halterna ökat till det dubbla. 

 

 
Tabell 11. Medelhalt av arsenik i grundvatten och brunnar uppmätta under referens-, entreprenad- och 
uppföljningsfas för Elnaryd. 

Provpunkt Antal rör 
(st.) 

Medelhalt 
Referensfas 
(µg/l) 

Medelhalt 
Entreprenadfas 
(µg/l) 

Medelhalt 
Uppföljningsfas, två år 
 (µg/l) 

Gv på området 3  158 Ej uppmätt  14 (3 nya rör) 
Gv nära anslutning 14 380  390  153 
Nedströms 
liggande Gv 

13 1.6  1.0  3.4 

 
 

3.13.4 Ytvatten PAH 

För ytvattnet så minskar halten markant under entreprenadfasen (förutom i ett fall YV7 där 
halten ökat något) och är helt reducerad under uppföljningsfasen. 
 

 
Tabell 12. Maxhalt av PAH i ytvatten uppmätta under referens-, entreprenad- och uppföljningsfas för Elnaryd. 

Provpunkt  Maxhalt 
referensfas 
(µg/l) 

Maxhalt 
Entreprenadfas(µg/l) 

Maxhalt 
Uppföljningsfas, två år 
(µg/l) 

YV 2 31.4 2.2 <0.28 (1 mätning) 
YV 3 101 5.3 1.1 (2 mätningar) 
YV 6 0.6 0.3 Ingen mätning    
YV 7 0.6 3.1 5.5 (2 mätningar) 

YV 4, 8, 9 alla halter under detektionsgränsen.  

 



 

 
 

33

 

4 Slutsatser 
4.1 Svar på frågorna  
Nedan listas de frågeställningar som har behandlas i examensarbetet och svaren på frågorna.  

Fas 1 av kontrollprogrammet 
1. Utvärdera data vilken variabilitet och mätosäkerheten som kan förväntas i 

undersökningsparametrarna, arsenik och PAH? 
 

Arsenikhalterna har 1-5 ggr mindre relativa standardavvikelse (CV 0.2-0.7) än de tre 
valda PAH ämnena acenaften, fluoren och naftalen där CV i många fall är över ett. 
Det största bidraget till variationen kommer från naturliga variationer så som 
säsongsvariationer. Genom att dela in data enligt säsongsvariationen kan 
variationskoefficient för arsenik i ytvatten minskas från CV 0.5 till 0.4  och för 
acenaften, fluoren och naftalen minskar CV (medelvärde för ytvatten och brunnar) 
från 1.1 till 0.8. För ytvattnet beror en liten del av variationen (6-30 %) på 
mätosäkerhet (total analysosäkerhet) medans för grundvattnet beror i vissa fall en upp 
till halva variationen (25-50 %) på mätosäkerheter. 

 
2.  Förekommer säsongsmässiga variationer? 
 

För arsenik ytvatten och grundvatten finns halvårsvis säsongsmässiga variationer med 
högre arsenikhalter på sommaren och hösten (mellan 1.7–1.9 ggr högre medelhalter 
för ytvattnet). För djup till grundvattenytan syns en halvårsvis säsongsmässig variation 
med djupare (längre avstånd) till grundvattenytan på våren och sommaren. För 
ytvattnet och brunnarna för de tre ämnena naftalen, fluoren, acenaften finns en stor 
säsongsmässig variation som är tvärtom jämfört med arsenik med högre medelhalter 
(16-1.4 ggr högre) på vinter och våren än under sommaren och hösten.  

 
3. Undersöka om man kan se eventuella samband mellan huvudparametrar och 

stödparametrar? Finns det stödparametrar som är lätta att analysera och på så sätt får 
man ett snabbt utslag om oväntade saker händer under saneringsarbetet? 

  
Det finns ingen stödparameter som har tillräcklig hög korrelation med arsenik, 
naftalen, fluoren och acenaften för att kunna ge svar angående föroreningstransporten i 
dikena och på så sätt ge ett snabbt utslag om oväntade saker händer under 
saneringsarbetet. Dock finns det svaga positiva samband som kan ge en indikation 
angående arsenikhalten för respektive station för följande stödparametrar: 
Suspenderande ämnen (östra diket), turbiditet (Lillesjön) och konduktivitet (västra 
diket). För PAH-ämnena kan endast ett svagt samband påvisas mellan stödparametern 
suspenderande ämnen och fluoren (östra diket). 

 
4. Överväga om det finns andra stödparametrar som bör kontrolleras inför saneringen?  
 

I arbetet har även stödparametrarna grundvattennivå (djup till grundvattenytan) samt 
temperatur studerats. Temperaturen är den stödparameter som har den största inverkan 
till den halvårsvissäsongsvariation som kan ses för arsenik och PAH, där den för 
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arsenik har ett svagt positivt samband (östra diket) och för de tre PAH- ämnena har ett 
negativt samband (östra diket). 

 
Fas 2 av kontrollprogrammet 

5. Erfarenheter från andra saneringar vad det gäller tillförseln av föroreningar till 
grundvatten och ytvatten?  

 
Under entreprenadfasen sker ett läckage av arsenik orsakat av grävarbetet, det märks 
tydligt omgående i entreprenadområdet och punkter i nära anslutning till 
entreprenadarbetet genom förhöjda arsenikhalter (2-4 ggr högre halter) för dessa 
grundvattenrör och ytvattenstationer. För rören 10-200 m nedströms området och i 
ytvattnet syns både högre, lägre samt konstanta arsenikhalter under entreprenadfasen. 
För PAH har det totalt sett varit oförändrade halter under entreprenadfasen för 
samtliga grundvattenrör. För ytvattnet så minskar halten markant under 
entreprenadfasen (förutom i ett fall där halten ökat). 

 
6. Bedöms provtagningsfrekvensen vara tillräcklig för att uppskatta uttransport av As 

och PAH under åtgärden? 
 

För att göra en bedömning av uttransport bör man kunna påvisa 50 % förändringar av 
halter under saneringsarbetet vilket kan göras i samtliga fall för lognormalfördelade 
data upp till CV 3. 

 
Fas 3 av kontrollprogrammet 

7. Erfarenheter från andra saneringar vad det gäller uppföljning av saneringsinsatser?  
  

I entreprenadområdet och punkter i nära anslutning till entreprenadområdet ser man 
för dessa grundvattenrör att arsenikhalterna är på väg ner eller är låga. För rören 10-
200 m nedströms området har medelhalten (arsenik) ökat med mellan 20-700 % i 
samtliga fall. Tre år efter utfört arbete har man i några fall fortfarande förhöjda halter i 
dessa rör. Under uppföljningsfasen har halterna i ytvattnet minskat markant i samtliga 
fall både för arsenik och PAH. För grundvattenrören i nära anslutning till 
entreprenadområdet har PAH- halten (medelhalten) minskar till ca hälften. För 
grundvattenrören 10-200 m nedströms området ser man att PAH halterna har ökat till 
det dubbla. Detta medför att ett kontrollprogram bör pågå under en längre tid än tre år. 

8. Om möjligt ge hjälp till kommunen så att de kan fastställa kontrollmålen. 
 

I denna rapport har kontrollmål för varje kontrollpunkt i kontrollprogrammet 
beräknats och fastställs (se bilaga 2).  

 
9.  Möjlighet att bedöma uttransport av arsenik och PAH? 
 

För att göra en bedömning av uttransport bör man kunna påvisa förändringar på under 
40 % (då det är en längre fas samt mindre förändringar kan ses under denna fas) vilket 
kan göras i samtliga fall för lognormalfördelade data upp till CV 1.5. Vilket gör att för 
PAH ämnen med CV >1.5 kan det vara svårt att statistiskt säkerställa förändringar i 
uttransporten (naftalen och fluoren, östra diket). För att kunna göra det bör man ta 
prover under samma säsong som då kan ge jämförbara resultat och därmed kan mindre 
förändringar påvisas. 
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10.  Är provtagningsfrekvensen tillräcklig för att bedöma kontrollmålen?  
 

För arsenik är provtagningsfrekvensen tillräcklig. Däremot är det tveksamt för vissa 
PAH-ämnen med CV över 1. För att göra en bedömning om kontrollmålets gräns 
uppnåtts så kommer man att kunna göra det för samtliga ämnen där man har minst en 
50 % reduktion av ämnena. För arsenik, ytvatten kan en förändring med 20 % påvisas 
från kontrollmålen. I de fall man har en förändring under 30 % av halten från 
kontrollmålen kommer man inte att kunna göra det för de PAH-ämnen med ett CV på 
över 1. För att kunna göra det bör man ta prover under samma säsong som då kan ge 
jämförbara resultat och därmed kan mindre förändringar påvisas. 

 
11. Vilka stödparametrar bör kontrolleras?  
 

För stödparametrarna pH och konduktivitet har man ett väldigt lågt CV. Dessa 
stödparametrar är stabila och behöver därmed inte provtas lika ofta som resterande 
stödparametrar som ingår i kontrollprogrammet. 

 
12.  Hur länge behöver kontrollprogrammet pågå för att säkerställa trender?  
 

Allmänt kan sägas att för arsenik går det att säkerhetsställa trender (årlig förändring på 
över 6 %) däremot kommer man i de flesta fall för de tre PAH ämnena CV>1.5 inte att 
kunna säkerhetsställa trender enligt planerad provtagning. Har även undersökt 
samtliga kontrollpunkter för att se i vilka punkter det sker en ökande trend 
( haltökning)med tiden i referensfasen då det är viktigt att följa upp och mäta dessa 
punkter noggrant för att verifiera att dessa förändras. Det sker en pågående haltökning 
av arsenik via grundvattenrören med hög halt arsenik (9024, DGE 3, 7, 9) och 
ytvattnet till Lillesjön. Där haltökningen för Lillesjön och västra diket är statistiskt 
signifikant. För fluoren, acenaften, naftalen syns endast en halt ökning i östra diket. 

 
 

4.2 Allmän Slutsats 
Referensfasen för Grimstorp Lillesjön har varit ovanligt lång med mycket prover tagna. Vilket 
har medfört att man har kunnat få en bra bild av data så som säsongsvariationer och ett bra 
grepp på variabiliteten. Detta avser främst ytvattnet och brunnarna i de fall man har många 
prov över detektionsgränsen (ca 20-27 prov över DL/station). För grundvattenrören har färre 
prov tagits (ca 8-10 prov/station) vilket har varit för få data för att göra en bra utvärdering. 
Därför hade det varit bättre att välja färre grundvattenrör och tar fler prover på de utvalda 
grundvatten rören. Ovanstående gäller för arsenik och PAH halter och mätta stödparametrar, 
men främst PAH- halter där data har en hög variabilitet (CV> 0.5) vilket medför att man 
behöver ta fler prover för att uppnå samma säkerhet jämfört med data med lägre variabilitet. 
 
Utvärderingen av data tillsammans med en jämförelse gjord med andra genomförda 
impregneringsprojekt gör att man kan dra slutsatsen att effekten av en sanering inte 
omedelbart syns i ett kontrollprogram. Det är därför bättre att köra ett kontrollprogram mindre 
intensivt men under en längre tidsperiod och då ta prover under samma säsong, vilket ger 
jämförbara resultat. Detta medför även att färre prov kan tas totalt sett jämfört med planerad 
provtagning eller en mindre förändring av halter kan detekteras i entreprenad och 
uppföljningsfasen. 
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Bilaga 1  
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 1. Bild över Lillesjön. Den röda fyrkanten i högra hörnet visar provtagningspunkt för Lillesjöns utlopp 
med provtagning varje månad. 
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Bilaga 2 
 
Identifiering av avvikare, ytvatten: 
 
Följande variabler innehöll avvikare: 
Lillesjön: Turbiditet:5.3 FNU (08-11-18), Suspenderade ämnen: 8.4 mg/l (07-05-14) 
Västra diket: Suspenderade ämnen: 13 mg/l (07-10-15), Arsenik 3.2 µg/l (08-08-18) 
Acenaften 0.1µg/l (07-03-22), Fluoren 0.071µg/l (07-03-22) 
Västra diket ref: Suspenderade ämnen: 17 mg/l (07-10-15), Turbiditet 7.6 FNU (07-10-15) 
Östra diket: Turbiditet 14 FNU (07-06-14) 
 
Identifiering av avvikare, grundvatten: 
 
Arsenik grundvattenrör: DGE 13: 500 µg/l (07-10-15). För samtliga grundvattenrör har 
mätvärdena från 2006-11-29 samt 2007-04-15 tagits bort då de innehöll tre avvikare (DGE 
18,13, DGE 9). Dessa mätvärden var tagna som enskilda prov innan analysserien startades 
och verkar vara tagna på annorlunda sätt. Halterna för 2007-12-04, DGE 7 och 9, värdena har 
antagligen förväxlats på labbet, då de inte passar bra in på respektive dataserie (enligt 
skrivelse av länsstyrelsen, Jönköpings län). I denna rapport har värdena bytt plats till dess 
mest troliga och rätta placering då värdena inte har hamnat som avvikare.  
 
Arsenik brunnar: Finns ingen avvikare. 
 
PAH, grundvattenrör: Innehöll följande avvikare: DGE 5: Naftalen 0.2 µg/l (2009-03-12), 
DGE 5: Fluoren 0.06 µg/l (2009-03-12), DGE 6: Acenaften 0.15 µg/l (2008-08-28), DGE 9: 
Naftalen 24 µg/l (2007-12-05), DGE 18: Acenaften 210 µg/l (2008-03-12) 
 
PAH, brunnar: Innehöll följande avvikare: Brunn 1:21: Fluoren 270 µg/l (07-12-17), Brunn 
1:22: Naftalen 0.9 µg/l (08-05-16) Fluoren 85.1 µg/l (08-05-16), Acenaften 109.3 µg/l (08-05-
16)   
 
Stödparametrar: För djup till grundvattenytan fanns följande avvikare: DGE 13: 2.73 µg/l 
(2009-03-12), DGE 14: 1.71 µg/l (2009-03-12) 
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Bilaga 3 
  
Statistik beräknat i ProUCL för alla huvudparametrar och stödparametrar 
 
Tabell 1.1. Västra diket referens(Vr): 

Variable NumObs % NDs Minimum Maximum Mean Median SD Skewness CV 
pHVr 27   6,40 7,90 7,16 7,10 0,33 -0,28 0,05
KondVr 27   8,70 12,00 10,23 11,00 0,96 -0,21 0,09
SuspVr 26 15,38% 0,80 8,00 3,43 2,75 2,09 1,08 0,61
TurbVr 25   1,50 5,10 2,99 2,80 1,12 0,44 0,37
ArsenikVr 27 29,63% 0,20 0,88 0,46 0,43 0,19 0,76 0,41
tempVr 13   0,00 13,60 5,90 3,90 5,05 0,36 0,86
 
Tabell 1.2. Västra diket (V): 

Variable NumObs % NDs Minimum Maximum Mean Median SD Skewness CV 
pH 27   6,50 7,60 7,14 7,10 0,30 -0,25 0,04
Kond 27   8,40 12,00 10,26 11,00 1,03 -0,17 0,10
susp 26 11,54% 1,20 7,40 3,58 3,00 1,85 0,97 0,52
Turbiditet V 26   1,60 5,60 2,99 2,65 1,11 0,60 0,37
ArsenikV 26 7,69% 0,22 2,40 0,93 0,76 0,53 1,55 0,58
flödeV 17   0,01 0,12 0,05 0,04 0,03 0,41 0,69
NaftalenV 19 26,32% 0,02 0,37 0,09 0,06 0,10 1,86 1,14
AcenaftenV 18 44,44% 0,01 0,06 0,03 0,02 0,01 0,96 0,51
FluorenV 18 55,56% 0,01 0,04 0,02 0,02 0,01 1,21 0,48
temp V 13   0,00 14,80 6,17 4,90 5,17 0,28 0,84
 
Tabell 1.3. Östra diket(Ö): 

Variable NumObs % NDs Minimum Maximum Mean Median SD Skewness CV 
pHÖ 26   6,60 7,60 7,13 7,10 0,26 0,11 0,04
KondÖ 26   7,70 14,00 11,41 12,00 1,41 -0,79 0,12
SuspÖ 26 19,23% 0,60 13,00 3,55 2,45 3,07 1,85 0,87
TurbÖ 25   1,10 6,00 3,54 3,80 1,26 0,06 0,36
ArsenikÖ 27   15,00 90,00 42,11 34,00 21,81 0,86 0,52
flödeÖ 17   0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 1,22 0,70
TempÖ (°C) 14   0,00 14,90 6,56 6,00 5,05 0,22 0,77
Naftalen 26 53,85% 0,01 1,70 0,16 0,02 0,40 3,08 2,51
Acenaften 26 30,77% 0,01 23,00 6,14 5,40 6,86 1,05 1,12
Fluoren 26 26,92% 0,01 12,00 1,96 0,35 3,36 2,01 1,72
 
 
 
Tabell 1.4. Lillesjön(L): 

Variable NumObs % NDs Minimum Maximum Mean Median SD Skewness CV 
pHL 27   6,80 7,50 7,10 7,20 0,22 0,10 0,03
KondL 27   8,50 10,00 9,44 9,40 0,42 -0,29 0,04
TurbL 25   0,89 3,80 1,95 1,70 0,68 0,99 0,35
ArsenikL 27   1,60 9,20 3,92 3,50 1,88 1,21 0,48
SuspL 26 23,08% 0,60 6,20 2,50 2,45 1,33 1,03 0,53
flödeL 17   0,01 0,22 0,10 0,09 0,05 0,79 0,53
TempL (°C) 14   0,00 20,10 8,16 6,10 7,44 0,32 0,91
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Tabell 1.5. Grundvattenrör 
Variable (µg/L) NumObs % NDs Minimum Maximum Mean Median SD Skewness CV 
Arsenik 9011  8   1,40 4,00 2,10 1,60 0,96 1,34 0,46 
Arsenik 9204  9   60,00 110,00 86,78 84,00 16,14 -0,27 0,19
Arsenik DGE 3 9   16,00 95,00 61,11 70,00 29,67 -0,55 0,49
Arsenik DGE 5 8   0,07 0,28 0,18 0,20 0,07 -0,65 0,39
Arsenik DGE 6 8 62,50% 0,07 0,23 0,17 0,20 0,06 -1,31 0,35
Arsenik DGE 7  8   14,00 29,00 20,63 18,50 5,21 0,65 0,25
Arsenik DGE 8 9   0,51 1,20 0,81 0,73 0,26 0,66 0,32
Arsenik DGE 9 8   230,00 560,00 413,80 430,00 115,10 -0,31 0,28
Arsenik DGE 10 5   0,24 0,87 0,58 0,57 0,24 -0,46 0,40
Arsenik DGE 13 8 50,00% 0,05 0,32 0,19 0,20 0,08 -0,18 0,43
Arsenik DGE 14 9 44,44% 0,15 0,29 0,20 0,20 0,04 1,53 0,18
Arsenik DGE 17  8   0,72 1,70 1,07 0,86 0,37 0,84 0,35
Arsenik DGE 18  9   0,52 2,30 1,05 0,73 0,72 1,48 0,68
Naftalen 9011 8 12,50% 0,02 1,20 0,23 0,06 0,41 2,57 1,80
Acenaften 9011 8   0,02 0,18 0,08 0,06 0,07 0,88 0,89
Fluoren 9011 8 50,00% 0,02 0,08 0,04 0,03 0,03 1,16 0,69
Naftalen 9024 9   0,02 1,90 0,48 0,25 0,60 2,03 1,25
Acenaften 9204 9   6,80 16,00 11,89 12,00 2,82 -0,35 0,24
Fluoren 9204 9   9,40 20,00 13,03 12,00 3,34 1,27 0,26
Naftalen DGE 3 9   146,00 1500,00 798,40 830,00 435,70 0,32 0,55
Acenaften DGE 3 9   75,00 250,00 155,30 150,00 63,15 0,24 0,41
Fluoren DGE 3 9   37,00 130,00 85,17 89,00 33,48 0,02 0,39
Naftalen DGE 5 7 57,14% 0,02 0,06 0,03 0,02 0,02 0,67 0,48
Acenaften DGE 5 8 50,00% 0,01 0,06 0,03 0,02 0,02 1,48 0,61
Fluoren DGE 5 7 71,43% 0,01 0,03 0,02 0,02 0,01 0,17 0,37
Naftalen DGE 6 9 55,56% 0,01 0,46 0,07 0,02 0,15 2,89 1,95
Acenaften DGE 6 8 62,50% 0,01 0,06 0,03 0,02 0,02 1,22 0,57
Fluoren DGE 6 9 55,56% 0,01 0,11 0,03 0,02 0,03 2,28 0,89
Naftalen DGE 7 9   0,04 0,13 0,08 0,10 0,03 -0,15 0,34
Acenaften DGE 7 9   4,31 11,00 8,02 8,50 2,37 -0,14 0,30
Fluoren DGE 7 9   1,43 3,30 2,24 2,22 0,57 0,42 0,25
NaftalenDGE 8 9 44,44% 0,02 0,03 0,02 0,02 0,00 0,90 0,15
Acenaften DGE 8 9 33,33% 0,02 0,24 0,05 0,02 0,07 2,45 1,39
Fluoren  DGE 8 9 66,67% 0,02 0,16 0,04 0,02 0,05 2,76 1,16
Naftalen  DGE 9 8   0,41 9,00 3,58 3,10 2,83 0,90 0,79
Acenaften  DGE 9 9   80,00 280,00 158,30 120,00 70,51 0,69 0,45
Fluoren  DGE 9 9   36,00 150,00 79,16 63,00 39,93 0,92 0,50
Naftalen  DGE 17 9   0,20 57,00 20,99 18,00 17,47 1,08 0,83
Acenaften  DGE 17 9   34,00 96,60 67,62 77,00 22,98 -0,27 0,34
Fluoren  DGE 17 9   21,00 70,00 39,78 40,00 15,05 0,88 0,38
Naftalen  DGE 18 9   0,10 170,00 42,05 3,40 61,61 1,43 1,47
Acenaften  DGE 18 8   39,00 120,00 83,30 92,70 29,95 -0,54 0,36
Fluoren  DGE 18 9   21,00 140,00 66,78 69,00 34,91 0,92 0,52
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Tabell 1.6. Brunnar 

Variable NumObs % NDs Minimum Maximum Mean Median SD Skewness CV 
Arsenik  brunn1:21 21   0,42 1,10 0,74 0,77 0,22 0,34 0,30
Arsenik brunn 1:22  21   0,96 2,60 1,57 1,50 0,52 0,63 0,33
Acenaften brunn 1:21 20 35,00% 0,02 290,00 83,06 26,50 102,30 0,90 1,23
Fluoren  brunn 1:21 20 30,00% 0,02 140,00 40,16 17,50 48,09 0,89 1,20
Naftalen  brunn1:21 21 38,10% 0,01 16,00 4,23 1,40 5,21 1,04 1,23
Acenaften  brunn1:22 20 10,00% 0,02 53,00 21,34 20,50 14,87 0,29 0,70
Fluoren  brunn 1:22 20   0,06 43,00 17,36 17,50 10,14 0,30 0,58
Naftalen brunn 1:22 20   0,02 0,51 0,25 0,25 0,15 0,06 0,61
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Bilaga 4 
 
Beräknat UCL- och UPL-värde för varje kontrollpunkt för grund och ytvattnet i 
kontrollprogrammet Grimstorp Lillesjön. 
 
Ytvatten: I nästan samtliga fall har valts att beräkna UCL och UPL enligt en non-parametrisk 
metod kallad Kaplain Meier. 
 
Arsenik, grundvattenrör: I nästan samtliga fall har valts att beräkna UCL och UPL enligt 
normalfördelningen. För rör DGE 5, 6, 10, 13 och14 finns för lite datapunkter (ca 3-5 
punkter/rör) för att räkna tillförlitlig UCL,UPL värden.  
 
Arsenik, brunnar: UCL och UPL beräknades enligt normalfördelning.  
 
PAH, grundvattenrör: I ungefär hälften av fallen är UCL och UPL beräknad enligt 
normalfördelningen. Resterande fall har UPL och UCL beräknats enligt gamma fördelning 
eller KM-metoden. För Naftalen DGE 18 är UCL värdet högre än maxvärde (högsta enskilda 
mätvärdet). Fluoren 9011, alla ämnen DGE 5, 6 och 8 är inte medtagna då de har för få data 
punkter (färre än 7 pkt) för att räkna statistik. 
 
PAH, Brunnar: UCL,UPL beräknats enligt normalfördelning för brunn1:22, för brunn 1:21 
har UPL och UCL beräknats enligt KM metoden. 
 
Tabell  1.1. Ytvatten 

Variabel Method       UCL UPL fördelning 
ArsenikVr    95% KM (Percentile Bootstrap) UCL 0,5   lognormal 
ArsenikVr    95% KM UPL (t)       0,7   
ArsenikV    95% KM (BCA) UCL    1,1   lognormal,gamma
ArsenikV    95% KM UPL (t)       1,8   
ArsenikÖ  95% Approximate Gamma UCL   50,0   lognormal,gamma
ArsenikÖ    95% HW Approx. Gamma UPL     85,4   
ArsenikL  95% Approximate Gamma UCL   4,6   lognormal,gamma
ArsenikL    95% HW Approx. Gamma UPL     7,5   
NaftalenV    95% KM (BCA) UCL    0,1   ingen 
NaftalenV    95% KM UPL (t)       0,3   
AcenaftenV    95% KM (t) UCL    0,03   lognormal,gamma
AcenaftenV    95% KM UPL (t)       0,05   
FluorenV    95% KM (t) UCL    0,02   ingen 
FluorenV    95% KM UPL (t)       0,04   
NaftalenÖ  97,5% KM (Chebyshev) UCL   0,7   ingen 
NaftalenÖ    95% KM UPL (t)       0,8   
AcenaftenÖ    95% KM (t) UCL    8,4   ingen 
AcenaftenÖ    95% KM UPL (t)       17,9   
FluorenÖ    95% KM (Chebyshev) UCL   4,8   ingen 
FluorenÖ    95% KM UPL (t)       7,7   
        
 KM (t) Kaplain -Meier bestämning genom att använda student΄s t-distrubition cutoff-värde. 
KM (BCA) Kaplain -Meier bestämning genom att använda bias-corrected accelerated bootstrap method. 
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Tabell 1.2. Grundvatten: naftalen, acenaften, fluoren: 

Variabel Method UCL UPL Fördelning 
Acenaften brunn 1:21    95% KM(t) UCL 123,0   ingen 
Acenaften brunn 1:21    95% KM(t) UPL   260,0   
Naftalen  brunn1:21    95% KM(t) UCL 6,2   ingen 
Naftalen  brunn1:21    95% KM(t) UPL   13,2   
Fluoren  brunn 1:21    95% KM(t) UCL 59,0   ingen 
Fluoren  brunn 1:21    95% KM(t) UPL   123,0   
Acenaften brunn 1:22    95% KM(t) UCL 27,1   normal 
Acenaften brunn 1:22    95% KM(t) UPL   47,0   
Naftalen  brunn1:22    95%  Student's-t UCL 0,3   normal ,gamma 
Naftalen  brunn1:22    95% UPL (t)  Normal   0,5   
Fluoren  brunn 1:22    95%  Student's-t UCL 21,3   normal 
Fluoren  brunn 1:22    95% UPL (t)  Normal   35,3   
Acenaften 9011    95% KM(t) UCL 0,1   lognormal, gamma
Acenaften 9011    95% KM(t) UPL   0,2   
Naftalen 9011    95% KM(Chebyshev) UPL 0,9   lognormal,gamma 
Naftalen 9011    95% KM(t) UPL   1,0   
Naftalen 9204    95% Approximate Gamma UCL 1,1   lognormal,gamma 
Naftalen 9204    95% HW Approx. Gamma UPL   2,1   
Acenaften 9204     95%  Student's-t UCL 13,6   alla  
Acenaften 9204    95% UPL (t) Normal   17,4   
Fluoren 9204   95%  Student's-t UCL 15,1   alla  
Fluoren 9204    95% UPL (t) Normal   19,6   
Naftalen DGE 3     95%  Student's-t UCL 1069,0  alla  
Naftalen DGE 3    95% UPL (t) Normal   1653,0   
Acenaften DGE 3    95%  Student's-t UCL 194,4  alla  
Acenaften DGE 3    95% UPL (t) Normal   279,1   
Fluoren DGE 3    95%  Student's-t UCL 105,9   alla  
Fluoren DGE 3    95% UPL (t) Normal   150,8   
Naftalen DGE 7  95%  Student's-t UCL 0,1   alla  
Naftalen DGE 7    95% UPL (t) Normal   0,1   
Acenaften DGE 7    95%  Student's-t UCL 9,5   alla  
Acenaften DGE 7    95% UPL (t) Normal   12,7   
Fluoren DGE 7    95%  Student's-t UCL 2,6   alla  
Fluoren DGE 7    95% UPL (t) Normal   3,4   
Naftalen DGE 9    95%  Student's-t UCL 5,5   alla  
Naftalen DGE 9    95% UPL (t) Normal   9,3   
Acenaften DGE 9  95%  Student's-t UCL 202,0   alla  
Acenaften DGE 9    95% UPL (t) Normal   296,5   
Fluoren DGE 9 95%  Student's-t UCL 103,9   alla  
Fluoren DGE 9    95% UPL (t) Normal   157,4   
Naftalen DGE 17   95%  Student's-t UCL 31,8   alla  
Naftalen DGE 17    95% UPL (t) Normal   55,2   
Acenaften  DGE 17  95%  Student's-t UCL 81,9   alla  
Acenaften  DGE 17    95% UPL (t) Normal   112,7   
Fluoren DGE 17  95%  Student's-t UCL 49,1   alla  
Fluoren DGE 17    95% UPL (t) Normal   69,3   
Naftalen DGE 18 95% Adjusted Gamma UCL 266,4   lognormal,gamma 
Naftalen DGE 18    95% HW Approx. Gamma UPL   303,5 UCL>max obs 
Acenaften DGE 18   95%  Student's-t UCL 103,4   alla  
Acenaften DGE 18    95% UPL (t) Normal   143,5   
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Fluoren  DGE 18     95%  Student's-t UCL 88,4   alla  
Fluoren  DGE 18    95% UPL (t) Normal   135,2   
 

Alla: Normalfördelningen, lognormalfördelningen och gammafördelningen. 

 

Tabell 1.3.  Grundvatten  arsenik: 

Variabel Method UCL UPL Fördelning 
Arsenik  brunn1:21     95%  Student's-t UCL 0,8   alla  
Arsenik  brunn1:21     95% UPL (t)   1,1   
Arsenik  brunn1:22    95%  Student's-t UCL 1,8   alla  
Arsenik  brunn1:22    95% UPL (t)   2,5   
Arsenik 9011  95% Approximate Gamma UCL 2,9   lognormal 
Arsenik 9011     95% HW Approx. Gamma UPL   4,3   
Arsenik 9204     95%  Student's-t UCL 96,8   alla  
Arsenik 9204     95% UPL (t) Normal   118   
Arsenik DGE 3    95%  Student's-t UCL 79,5   normal, gamma 
Arsenik DGE 3    95% UPL (t)  Normal   119,3   
Arsenik DGE 7     95%  Student's-t UCL 24,1   alla  
Arsenik DGE 7     95% UPL (t)  Normal   31,1   
Arsenik DGE 8    95%  Student's-t UCL 1,0   alla  
Arsenik DGE 8    95% UPL (t)  Normal   1,3   
Arsenik DGE 9    95%  Student's-t UCL 491   alla  
Arsenik DGE 9    95% UPL (t)  Normal   645   
Arsenik DGE 17     95% H-UCL 1,4   lognormal 
Arsenik DGE 17     95% UPL (t) lognormal   2,0   
Arsenik DGE 18     95% Chebyshev (Mean,sd) UCL 2,1   ingen 
Arsenik DGE 18     95% Chebyshew UPL   3,2   
 

Alla: Normalfördelningen, lognormalfördelningen och gammafördelningen. 
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Bilaga 5 
 
 
 

 
 
 
Figur 1.1. Visar kontrollpunkter för grund och ytvattnet för miljöövervakningen av kontrollprogram för Elnaryd. 
 
 
 

 
 
Figur 1.2. Visar kontrollpunkter för grund och ytvattnet för miljöövervakningen av kontrollprogram för Högsby-
Ruda. 
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