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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Trafikverket utför varje år kemisk bekämpning av ogräs längs järnvägen och på 

driftplatser över hela Sverige. Till ogräsbekämpningen används preparatet 

Roundup Ultra (f.d. Roundup Bio) med den aktiva substansen glyfosat. Ett särskilt 

besprutningståg används vid bekämpningen av ogräs längs med järnvägsspåret på 

linjen medan besprutningen vid driftplatser sker med gående personal eller ATV. 

Besprutningen sker endast vid områden med uppvuxen vegetation med hjälp av 

ett scannersystem på tåget eller okulär bedömning vid driftplatser. Vid regn eller 

vid vindstyrkor över 5 m/s sker ingen besprutning. Det sker inte heller någon be-

kämpning på restriktionsytor.  

Trafikverket har inom ramen för egenkontrollen genomfört utredningar och kon-

troller av spridningen av bekämpningsmedlen i naturen. Kontrollprogrammet är en 

del i denna egenkontroll. Syftet med kontrollprogrammet är att öka kunskapen 

kring eventuell spridning i järnvägsmiljö. Med avseende på glyfosat och dess ned-

brytningsprodukter till grundvatten och lagring i jord. Då det använda bekämp-

ningsmedlet kan innebära olägenheter vid spridning i jord och grundvatten är det 

av stor vikt för Trafikverket att successivt kontrollera och utvärdera befintlig kun-

skap.  

Den aktiva substansen i det använda bekämpningsmedlet Roundup Ultra är gly-

fosat. Glyfosat bryts ner till AMPA. Nedbrytningshastigheten från glyfosat till AMPA 

beror bland annat på områdets mikrobiologisk aktivitet (Peters 2012). Trafikverket 

har tidigare använt bekämpningsmedel med aktiva substansen imazapyr (mellan 

år 1995-2004), varvid imazapyr analyseras inom kontrollprogrammet. Diuron är 

förbjudet att använda som bekämpningsmedel sedan år 1993, men användes av 

Trafikverket som aktiv substans i bekämpningsmedel mellan år 1974-1993 och 

analyseras inom ramen för kontrollprogrammet (Peters 2012). Eftersom  ett av 

gränsvärdena är baserat på en summa av bekämpningsmedel analyseras i kon-

trollprogrammet även tidigare använda bekämpningsmedel. 

1.2 Uppdrag och syfte  
NIRAS utför på uppdrag av Trafikverket provtagningen av jord och grundvatten 

inom det Nationella kontrollprogrammet för bekämpningsmedel på fem platser i 

Sverige under år 2017-2020, tabell 1. Tidigare undersökningar har utförts av 

HIFAB (HIFAB 2015). Syftet har varit att kontrollera osäkerheten och öka kun-

skapen på en övergripande och kvalitativ nivå avseende spridning till grundvattnet 

och lagring i den omättade zonen av glyfosat och dess nedbrytningsprodukter.  

2 Genomförda arbeten 
Provtagningen följer SGF:s (Sveriges Geotekniska Förening) riktlinjer för framta-

gande av provtagningsplan och genomförande av miljötekniska markundersök-

ningar (SGF 2013). År 2018 har besprutning och provtagning utförts på de aktu-

ella platserna enligt tabell 1. Information om de undersökta platsernas geologi och 

installation av grundvattenrör finns beskrivna i PM för respektive område (SWECO 

2015; HIFAB 2015).  
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Tabell.1. Datum och omfattning av utförda arbeten inom ramen för nationellt kontrollprogram för 

bekämpningsmedel under år 2018. Besprutning av provplats Mellanjö utfördes med ryggspruta/ATV. 
Vid besprutning på övriga orter utfördes bekämpning med bekämpningståg. 

Ort Provtagning 3, 2017 Besprutning 2018 Provtagning 1, 2018 Provtagning 2, 2018 

Alseda,       
Vetlanda 18-03-27 18-06-15 18-06-26 18-09-25 

Ryningsnäs, 
Hultsfred 18-03-27 18-06-15 18-06-26 18-09-25 

Lennheden,  
Borlänge 18-05-25 18-06-04 18-06-13 18-09-06 

Strömsheden, 
Vansbro 18-05-24 18-06-05 18-06-14 18-09-07 

Mellansjö,       
Ljusdal 18-05-31 18-08-07 18-08-22 18-11-21 

 

En extra provtagning av grundvattnet på provplats Strömsheden utfördes 23 okto-

ber år 2018. Detta på grund av halter över riktvärdet gällande  glyfosat i grund-

vatten under provtagning 3 månader efter besprutning. Utförande och resultat 

från denna provtagning återfinns i bilaga 4. 

2.1 Provtagningsmetod 

2.1.1 Jord 
Jordprov har uttagits med hjälp av motordriven handhållen jordborr (Active Auger 

TDU155 alternativt Stihl BT130 Ø 120 mm) i anslutning till grundvattenrören på 

respektive plats. Uttag på provplatserna sker i olika punkter vid olika provtag-

ningstillfällen. Provuttaget har skett i 2 nivåer, 0-0,3 mumy (meter under marky-

tan) och om möjligt 0,8 mumy, alternativt på djupast möjliga nivå. Laboratoriea-

nalys av jord har utförts med avseende på herbicider, TOC och pH i mark. Se bi-

laga 3 för laboratoriets analysprotokoll.  

I Strömsheden har jordprovtagningen utförts med borrbandvagn försedd med 

skruvborr. Syftet har varit att provta djupare nivåer strax ovan grundvattenytan 

(cirka 2,5-3,0 mumy) för att kontrollera om herbicider, framför allt diuron, före-

kommer på mäktigare djup i provpunkterna vid spårområdet.  

Uttagna jordprov har förvarats kylt och mörkt i av laboratoriet rekvirerade prov-

kärl innan leverans till laboratoriet.  

2.1.2 Grundvatten 
Provtagning av grundvatten har utförts med bailer eller lågflödespump (peristaltisk 

pump) och slangar av PE och silikon. Vid omsättning har minst 3 rörvolymer om-

satts, alternativt har röret tömts. I Alseda har provpunkt 1501 och 1505 varit torr-

lagda vid septemberprovtagningen. Torra punkter i Ryningsnäs under aktuell prov-

tagningsperiod har varit provpunkt 1504 och 1505 för juniprovtagningen och 

1502, 1503, 1504 och 1505 vid septemberprovtagningen. I Lennheden har torr-

lagda provpunkt varit 1501 vid provtagningen i juni och 1501 och 1503 i septem-

ber. Fältanalys av pH och konduktivitet utfördes med hjälp av pH/EC/TDS-°C-mät-

instrument (EAN:4016138134506) som kalibrerats innan varje provtagningsom-

gång. Vid fältmätningen i Alseda och Ryningsnäs under juniprovtagningen uppvi-

sade mätinstrumentet instabila värden för pH på grund av pH-elektroden. PH elek-
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troden bytes ut innan nästkommande provtillfälle i september. Inga övriga mät-

värden ska ha påverkats. Vid provtagning 2017:2 i Mellansjö användes en annan, 

men likvärdig, pH-mätare. 

De uttagna proverna har förvarats kylt och mörkt i av laboratoriet rekvirerade 

provkärl innan leverans till laboratoriet. I samtliga grundvattenrör lodades grund-

vattenytans nivå innan omsättning, tabell 2-6.  

2.2 Gräns- och riktvärden 
Sveriges nationella riktvärde för bekämpningsmedel i grundvattnet är 0,1 µg/l för 

enskilda substanser och 0,5 µg/l för summan av uppmätta substanser (SGU 

2013). Riktvärdet baseras på EU:s grundvattendirektiv 2006/118/EG. För dricks-

vatten anses vattnet otjänligt enligt Livsmedelsverket om halterna av bekämp-

ningsmedel uppmäts över 0,1 µg/l för enskilda substanser eller 0,5 µg/l för sum-

man av uppmätta substanser (SGU 2013). Naturvårdsverkets riktvärde för diuron i 

jord vid mindre känslig markanvändning (MKM) är 0,08 mg/kg TS (Naturvårdsver-

ket 2016). För glyfosat och AMPA finns i dagsläget inga riktvärden för mark.  

2.3 Inmätning och avvägning av provtagningspunkter 
Inmätning i x, y och z-led av grundvattenrör har tidigare utförts med differentiell 

GPS utrustad med mottagning för GNSS/RTK vid tiden för installation (SWECO 

2015). GPS-inmätningar blir sällan tillräckligt noggranna när det rör sig om små 

rumsliga variationer i tidvis buskig terräng och därför finns istället skisser med ut-

mätt avstånd och riktning mellan provpunkten och grundvattenröret.  

Karta över provtagningspunkter i 2018 års provtagning återfinns i bilaga 1.  

2.4 Laboratorieanalyser 
Samtliga laboratorieanalyser har utförts av SYNLAB Analytics & Services Sweden 

AB i Linköping, ett ackrediterat laboratorium enligt SWEDAC. Laboratoriet rappor-

terar resultaten med mätosäkerhet. Mätosäkerheten redovisas i analysrapporterna 

och beräknas utifrån det aktuella analysresultatet. Kompletta analysrapporter 

återfinns i bilaga 3. 

3 Nederbörd och temperaturförhållanden  
Under år 2018 var vinterperioden i början av året kort men nederbördsrik. Snö-

smältningen gick hastigt på grund av att temperaturen ökade snabbt i början av 

våren. Den korta vintern följdes av en ovanligt torr vår- och sommarperiod. Våren  

år 2018 var varmare och med mindre nederbörd än normalt (SMHI). Sommarperi-

oden var extremt varm och i stora delar av Götaland och Svealand var det den 

varmaste sommaren som uppmätts. Nederbördsmängden i stora delar av landet 

var mycket låg. Under hösten föll det mycket lite nederbörd i princip hela landet. 

Höstperioden år 2018 är i jämfört med de senast årens höstperioder en av de 

mest regnfattigaste (SMHI). 

4 Resultat 

4.1 Jord 
Tabeller över uppmätta halter av bekämpningsmedel i jord finns i bilaga 2.  
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4.1.1 Alseda 

I Alseda utfördes besprutningen den 15 juni år 2018. Markprovtagning var ej möj-

lig att genomföra under mars månad år 2018, då de stora snömängderna omöjlig-

gjorde borrprovtagning. Bekämpningsmedel (AMPA, glyfosat och diuron) påvisades 

vid samtliga tre provtagningstillfällena intill de rör som finns på eller närmast spår-

området (1502, 1503 och 1504). I de båda yttre jordprovspunkterna, utanför 

spårområdet, detekterades inga bekämpningsmedel i jord.  

Ingen jämförelse kunde göras med det tredje provtagningstillfället efter 2017 års 

besprutning då marsprovtagningen ej kunde utföras. Det senaste jämförbara vär-

det, från provtagningen i september år 2017, visade på generellt lägre nivåer än 

10 dagar efter besprutning 2018. Förhöjda halter uppmättes på ytlig och på dju-

pare nivå för AMPA och glyfosat 10 dagar efter besprutning samt efter 3 månader. 

Diuron påvisades i 1503 och 1504 på 0,3 mumy vid provtagningen 10 dagar efter 

besprutningstillfället 2018. Vid provtagning efter 3 månader efter besprutning på-

visades halter enbart i 1504 på djupare nivå (0,8 mumy) 

4.1.2 Ryningsnäs 
I Ryningsnäs utfördes besprutningen den 15 juni år 2018. Markprovtagning var ej 

möjlig att genomföra under mars månad år 2018, då de stora snömängderna 

omöjliggjorde borrprovtagning. Halten av AMPA och glyfosat är förhöjd både på yt-

lig och djupare nivå i de tre provpunkterna närmast järnvägsspåret (1502, 1503 

och 1504). Detta överensstämmer med 2017 års provtagning. 

4.1.3 Lennheden 
I Lennheden utfördes besprutning den 4 juni år 2018. Provtagningen före besprut-

ning flyttades fram till maj månad på grund av de stora snömängderna på platsen.  

I maj år 2018, under det tredje provtagningstillfället efter 2017 års besprutning, 

detekterades AMPA och glyfosat i låga halter i provpunkt 1504 0-0,3 mumy. Låga 

halter av AMPA och glyfosat har tidigare detekterats under 2016 års provtagning i 

samma provpunkt. Inga halter av bekämpningsmedel detekterades i övriga prov-

punkter i Lennheden vid provtagning efter besprutning. 

4.1.4 Strömsheden 

Besprutningen i Strömsheden utfördes den 5 juni år 2018. Provtagningen före be-

sprutning flyttades fram till maj månad på grund av de stora snömängderna på 

platsen. Vid provtagning innan besprutning uppmättes halter av AMPA och glyfosat 

ytligt i punkterna 1503-1504. På 0,8 mumy uppmättes AMPA och glyfosat i en 

provpunkt, 1504. 

Vid provtagning 10 dagar efter besprutning uppmättes halter av AMPA i provpunk-

terna 1502-1504 samt låga halter av glyfosat i provpunkt 1503. Diuron detektera-

des i provpunkt 1503. 

Provtagning på nivån 0,3 mumy, tre månader efter besprutning, visade på låga 

halter av AMPA, diuron och glyfosat i provpunkt 1503. I provpunkt 1502 uppmät-

tes låga halter av AMPA och glyfosat. På den djupa nivån 0,8 mumy uppmättes 

låga halter av diuron i provpunkt 1503.  

I Strömsheden utfördes jordprovtagningen med borrbandvagn med skruvborr för 

att kunna provta jord strax ovan grundvattenytan (cirka 2,5 mumy). Inga jordprov 

från den djupare nivån (cirka 2,5 mumy) visade några halter av bekämpningsme-

del överstigande laboratoriets rapporteringsgräns. 
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4.1.5 Mellansjö  

I Mellansjö utfördes besprutningen den 7 augusti år 2018. I provpunkterna 1503-

1504 var det ej möjligt att provta djupare än 0,3 mumy på grund av ett allt för 

tjockt lager makadam på provtagningsområdet. 

Inga halter av bekämpningsmedel detekterades vid provtagningar utförda i Mel-

lansjö. 

4.2 Grundvatten 
Tabell över uppmätta halter av bekämpningsmedel i grundvattnet finns i bilaga 2. 

Uppmätta fältvärden finns angivna i tabell 2-6. 

4.2.1 Alseda 
Grundvattennivåerna har legat stabilt under år 2018 med undantag av provtag-

ningen 3 månader efter besprutningen. Under den sista provtagningsomgången, i 

september månad, var två av grundvattenrören (1501 och 1505) helt torrlagda 

och  ett grundvattenrör var nästintill torrlagt (1503). Detta beror troligtvis på de 

låga nederbördsmängderna under perioden maj-augusti år 2018. 

Halter av glyfosat uppmättes strax under riktvärdet i provpunkt 1504 vid provtag-

ningen tio dagar efter besprutning. Grundvattenrör 1502 var torrlagt vid denna 

provtagning. 

Vid provtagningsomgången 3 månader efter besprutningstillfället uppmättes halter 

av AMPA och glyfosat i provpunkt 1502. I provpunkt 1503 uppmättes låga halter 

av glyfosat. Grundvattenrör 1501 och 1505 var torrlagda vid provtagningstillfället. 

Tabell 2 nedan visar uppmätta fältvärden av parametrarna pH, temperatur, kon-

duktivitet och grundvattenytans z-nivå meter över havet.    

Tabell 2. Provplats Alseda. Uppmätta värden i grundvattnet gällande pH, temperatur (grader 
Celsius) och konduktivitet (mS), samt grundvattenytans z-nivå meter över havet. 

Datum ID pH Temperatur Konduktivitet Grundvattenyta z (möh) 

            

2018-03-27 1501 5,63 IU 0,11 123,84 

  1502 5,3 IU 0,14 123,21 

  1503 5,07 IU 0,12 123,16 

  1504 4,85 IU 0,19 123,2 

  1505 7,47 IU 0,08 126,21 

            

2018-06-26 1501 8,03 10,1 0,08 123,3 

  1502 8,16 12,5 0,12 122,68 

  1503 9,88 10,3 0,03 122,74 

  1504 9,87 10,5 0,14 122,72 

  1505 9,12 10,2 0,08 125,74 

            

2018-09-25 1501 torrt torrt Torrt 128,09 

  1502 6,4 6,3 0,13 122,27 

  1503 6,47 6,7 0,08 120,53 

  1504 5,94 6,6 0,2 122,3 

  1505 torrt torrt Torrt 131,56 
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4.2.2 Ryningsnäs 
Grundvattenytans nivå har sjunkit mellan 1,47- 2,75 meter mellan mars år 2018 

och september år 2018 i Ryningsnäs. Grundvattenrör 1504 och 1505 var torrlagt 

vid provtagningsomgången 10 dagar efter besprutning.  Vid provtagning 3 måna-

der efter besprutning var även grundvattenrör 1503 var torrlagt.  

AMPA och glyfosat uppmättes i halter strax under riktvärdet i provpunkt 1504 vid 

provtagning innan besprutning. Vid provtagningsomgången 10 dagar efter be-

sprutning uppmättes halter av glyfosat strax över rapporteringsgränsen i prov-

punkt 1503.  

Halter över riktvärdet 0,1 µg/l av AMPA och glyfosat uppmättes i grundvattenrör 

1502 vid provtagning 3 månader efter besprutningstillfället. Tabell 3 visar upp-

mätta fältvärden av parametrarna pH, temperatur, konduktivitet och grundvatten-

ytans z-nivå meter över havet. 

Tabell 3. Provplats Ryningsnäs. Uppmätta värden i grundvattnet gällande pH, temperatur (grader 
Celsius) och konduktivitet (mS), samt grundvattenytans z-nivå meter över havet. 

Datum ID pH Temperatur Konduktivitet Grundvattenyta z (möh) 

            

2018-03-27 1501 5,42 IU 0,25 86,81 

  1502 5,84 IU 0,09 88,02 

  1503 5,1 IU 0,1 87,99 

  1504 5,17 IU 0,14 87,99 

  1505 5,09 IU 0,09 88,32 

            

2018-06-26 1501 11,4 11,8 0,18 85,68 

  1502 9,53 13 0,09 86,56 

  1503 8,42 11,7 0,09 86,52 

  1504 torrt torrt torrt 86,54 

  1505 torrt torrt torrt 86,62 

            

2018-09-25 1501 5,83 10,4 0,33 84,73 

  1502 lite vatten lite vatten lite vatten 85,27 

  1503 torrt torrt torrt 89,07 

  1504 torrt torrt torrt 86,35 

  1505 torrt torrt torrt 86,85 

            

 

4.2.3 Lennheden 
Grundvattenytan i Lennheden har sjunkit med 0,15- 1,05 meter under år 2018 

förutom  i provpunkt 1504 där nivån varit stabil. I provtagningen i juni och sep-

tember var grundvattenrör 1501 torrt vid tiden för provtagning. Grundvattenrör 

1503 var torrlagt vid provtagningsomgången september. Vid provtagningsom-

gången innan besprutningstillfället uppmättes AMPA och glyfosat över rapport-

gränsen i provpunkt 1503-1504. På provpunkt 1504 uppmättes halten diuron till 



 

 

Trafikverket  11 februari 2019  www.niras.se 

10 

värde strax över riktvärdet. Inga halter av bekämpningsmedel uppmättes i grund-

vattnet under provtagningsomgången 10 dagar efter besprutning. Halter över rikt-

värdet uppmättes för glyfosat i provpunkt 1502 (1,4 µg/l) och 1504 (0,84µg/l) un-

der provtagning 3 månader efter besprutning. Tabell 4 visar uppmätta fältvärden 

av parametrarna pH, temperatur, konduktivitet och grundvattenytans z-nivå meter 

över havet.    

Tabell 4. Provpunkt Lennheden. Uppmätta värden i grundvattnet gällande pH, temperatur (grader 
Celsius) och konduktivitet (mS), samt grundvattenytans z-nivå meter över havet. 

Datum ID pH Temperatur Konduktivitet Grundvattenyta z (möh) 

            

2018-05-25 1501 6,2 13,7 0,48 177,323 

  1502 6 11,6 0,23 181,44 

  1503 5,8 15 0,36 179,447 

  1504 6,1 12 0,22 181,132 

  1505 6,6 12,9 0,38 177,935 

            

2018-06-13 1501 torrt torrt torrt 182,773 

  1502 5,8 12,1 0,6 180,99 

  1503 6 10,4 2,18 179,247 

  1504 5,8 9,3 4,3 180,132 

  1505 6 11 0,21 177,935 

            

            

2018-09-06 1501 torrt torrt torrt 177,173 

  1502 6,7 12,7 0,15 179,99 

  1503 torrt torrt torrt 178,647 

  1504 6,74 9,7 0,16 181,132 

  1505 7,3 11 0,7 181,835 

            

 

4.2.4 Strömsheden 
Grundvattenytans nivå har hållit sig stabil under år 2018. I provpunkt 1503 låg di-

uron strax över riktvärde för bekämpningsmedel på 0,1µg/l. I grundvattenprovtag-

ningen i maj uppmättes halter av AMPA, glyfosat under riktvärdet i provpunkt 

1502-1503 och halter under riktvärdet av glyfosat uppmättes i provpunkt 1504. 

Vid provtagningen 10 dagar efter besprutning uppmättes halter av diuron i prov-

punkt 1502-1503. I provpunkt 1503 låg halten strax under riktvärdet. Glyfosat 

uppmättes över riktvärdet i provpunkt 1503-1504. AMPA uppmättes i provpunkt 

1503-1504 där 1503 ligger strax över riktvärdet på 0,1µg/l.  

Halter över riktvärdet på 0,1 µg/l av AMPA och glyfosat uppmättes i provpunkt 

1502-1504 under provtagning 3 månader efter besprutning. Vid provpunkt 1505 

uppmättes även halter av  glyfosat över riktvärdet. På grund av förhöjda halter av 

glyfosat i provpunkt 1502 (5,9 µg/l), 1503 (0,74 µg/l), 1504 (7 µg/l) och 1505 

(0,14 µg/l)  utförde laboratoriet en omanalys. Denna omanalys visade inte på 

några felaktigheter under analysmomentet. För att utreda de förhöjda resultaten 

ytterligare utfördes en  extra provtagning av grundvattenproverna i  Strömsheden. 

Provtagningen utfördes 23 oktober år 2018 och omfattade samtliga grundvattenrör 

(1501-1505). Resultatet av denna provtagning visar på lägre halter än vid sep-

temberprovtagningen. Endast provpunkt 1504 påvisade halter av glyfosat över 

riktvärdet. Den extra provtagningen som utfördes i oktober år 2018 redovisas i se-



 

 

Trafikverket  11 februari 2019  www.niras.se 

11 

parat PM, se bilaga 4. Diuron uppmättes i halter över rapporteringsgränsen i prov-

punkt 1502-1503. Tabell 5 visar uppmätta fältvärden av parametrarna pH, tempe-

ratur, konduktivitet och grundvattenytans z-nivå meter över havet. Analysresultat 

redovisas i bilaga 3. 

Tabell 5. Provpunkt Strömsheden. Uppmätta värden i grundvattnet gällande pH, temperatur (grader 
Celsius) och konduktivitet (mS), samt grundvattenytans z-nivå meter över havet. 

Datum ID pH Temperatur Konduktivitet Grundvattenyta z (möh) 

            

2018-05-24 1501 6,1 8 0,14 229,733 

  1502 6,5 8 0,18 229,53 

  1503 7 13,4 1,1 229,589 

  1504 7,3 9,1 0,04 229,654 

  1505 6,7 9,3 0,35 229,533 

            

2018-06-14 1501 6,2 9,7 0,38 229,683 

  1502 6,7 11 0,3 229,53 

  1503 6,4 9 1,7 230,629 

  1504 7 10 0,03 229,554 

  1505 6,4 10,8 0,2 229,433 

            

            

2018-09-07 1501 7,3 10 0,14 229,333 

  1502 7,5 10,2 0,2 229,13 

  1503 7,1 10,3 1,9 229,554 

  1504 7,9 10,5 0,1 229,154 

  1505 7,6 10,1 0,2 229,033 

            
 

4.2.5 Mellansjö 
Grundvattenytan har legat relativt stabilt under år 2018 i Mellansjö. I november-

provtagningen sjönk grundvattennivån vid provpunkt 1503 med 0,55 m och vid 

provpunkt 1504 med ca 1,0 m. Samtliga grundvattenprov har kunnat uttas vid 

provtagning och inga halter över riktvärdet har uppmätts. Ett grundvattenprov, 

1504, uppvisade halter av AMPA strax över laboratoriets rapporteringsgräns i 

provtagningen i juni, vilket överensstämmer med 2017 års provtagning. Provpunkt 

1504 uppmätte även låga halter strax över laboratoriets rapportgräns av AMPA 

och glyfosat under provtagningstillfället i november. I resterande grundvattenprov 

har inga bekämpningsmedel detekterats. Tabell 6 visar uppmätta fältvärden av pa-

rametrarna pH, temperatur, konduktivitet och grundvattenytans z-nivå meter över 

havet.  
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Tabell 6. Provplats Mellansjö. Uppmätta värden i grundvattnet gällande pH, temperatur (grader 

Celsius) och konduktivitet (mS), samt grundvattenytans z-nivå meter över havet. 

Datum ID pH Temperatur Konduktivitet Grundvattenyta z (möh) 

            

2018-05-31 1501 7 8,6 0,07 317,81 

  1502 7,52 8,4 0,21 317,53 

  1503 8,78 8,7 0,23 318,14 

  1504 7,54 14,2 0,22 317,24 

  1505 8,15 10 0,14 319,73 

            

2018-08-22 1501 7,1 8,6 0,85 318,21 

  1502 6,8 8,4 0,18 318,03 

  1503 6,7 9,2 0,16 318,14 

  1504 7 7 0,2 318,14 

  1505 6,9 9,4 0,14 319,43 

            

            

2018-11-21 1501 6,53 2,5 0,07 318,01 

  1502 6,46 3 0,19 318,08 

  1503 6,45 2 0,2 318,2 

  1504 6,28 2,2 0,23 318,26 

  1505 7,4 2,5 0,19 319,78 
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5 Sammanfattning 
2018 års provtagning påverkades av ovanliga nederbörd- och temperaturförhållan-

den. Vinterperioden var kort. Snösmältningen gick hastigt i stora delar av landet 

på grund av att temperaturen ökade snabbt i början av våren. Vår- och sommar-

perioden var ovanligt torr med höga medeltemperaturer och nederbörden var låg. 

Även under hösten föll det mycket lite nederbörd stora delar av landet.  

Det stora snödjupet i stora delar av landet påverkade jordprovtagningarna gäl-

lande provtagning innan besprutning på Alseda, Ryningsnäs, Lennheden och 

Strömsheden. På grund av snödjupet kunde jordprovtagningen i mars månad år 

2018 inte utföras i Alseda och Lennheden. Jordprovtagningen i Lennheden och 

Strömsheden fick flyttas fram från mars till maj månad. Den torra och varma som-

marperioden kan ha påverkat provtagningen av grundvatten gällande provmängd, 

fältmätningar och sannolikt även analysresultaten. 

De uppmätta halterna av bekämpningsmedel i jord och grundvatten år 2018 tyder 

på viss påverkan på omgivningen på några provplatser. Det förekommer även  

skillnader i uppmätta halter mellan de olika provtagningsplatserna som troligtvis 

härrör från de olika områdenas mikrogeologi och mikrobiologi. Det är också möj-

ligt att besprutning inte skett över hela eller delar av provtagningsområdet då be-

sprutning endast sker vid synlig vegetation och rätt väderförhållanden.  

Sammanställning av analysresultaten visar på att de högsta halterna av bekämp-

ningsmedel i jord uppmättes i Ryningsnäs (AMPA och glyfosat). Vid provtagning 10 

dagar samt 3 månader efter besprutning påvisades höga halter av glyfosat och 

AMPA i de centralt placerade provpunkterna i Alseda och Ryningsnäs. I Lennheden 

uppmättes halter av AMPA och glyfosat i provpunkt 1503 vid provtagning 3 måna-

der efter besprutning. På provplats Strömsheden påvisades AMPA och glyfosat i 

två provpunkter vid provtagning innan besprutning. Vid provtagning 10 dagar efter 

besprutning påvisades AMPA i 2 provpunkter på 0-0,3 mumy samt AMPA och gly-

fosat i en provpunkt. Vid provtagningen 3 månader efter besprutning påvisades 

AMPA och glyfosat i två provpunkter, centralt placerade vid spårområdet, på 0-0,3 

mumy.  I Mellansjö påvisades inga halter av bekämpningsmedel.  

Diuron uppmättes i två provpunkter både i de ytliga och djupare jordproverna i Al-

seda vid de genomförda provtagningarna 10 dagar respektive 3 månader efter be-

sprutning. I Ryningsnäs uppmättes diuron på 2-3 provpunkter vid två provtag-

ningstillfällen i både ytliga och djupare jordprov. Provpunkterna var centralt place-

rade vid spårområdet på provplats Alseda och Ryningsnäs. På provplats Lennhe-

den påvisades diuron på halter strax över rapporteringsgräns vid provtagning 3 

månader efter besprutning. I Strömsheden uppmättes något förhöjda halter av di-

uron i ytlig och djupare jordprov i en provpunkt. Även denna provpunkt var place-

rad på spårområdet. Inget diuron detekterades i jordproverna från Mellansjö.  

Imazapyr har inte detekterats i något av jordproverna som uttagits på de olika 

provtagningsområdena under år 2018.  

Sammanställning av grundvattenproverna visar att majoriteten av uppmätta halter 

av glyfosat ligger under riktvärdet vid provtagningsomgången innan besprutning, 

samt 10 dagar efter besprutning. Halter strax över riktvärdet uppmättes vid prov-

tagning 3 månader efter besprutningstillfället på ett fåtal provpunkter i Ryningsnäs 

och Lennheden. De högsta halterna av bekämpningsmedel i grundvattnet uppmät-

tes i Strömsheden (glyfosat och AMPA). Halter av bekämpningsmedel överstigande 

laboratoriets rapportgräns har påvisats i 18 av 65 grundvattenprover.  
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I en provpunkt i Ryningsnäs är uppmätta halter av AMPA och glyfosat över riktvär-

det vid provtagning 10 dagar efter besprutning. Vid provtagning i Lennheden, in-

nan besprutning, ligger halten glyfosat strax över riktvärdet i en provpunkt. Resul-

taten för AMPA och glyfosat ligger över riktvärdet för två provpunkter vid provtag-

ning 3 månader efter besprutning. Halterna av bekämpningsmedel i Mellansjö lig-

ger under riktvärdet för samtliga provtagningsomgångar och provtagningspunkter.  

Vid provplats Strömsheden ligger halten glyfosat i en provpunkt strax över riktvär-

det, 10 dagar efter besprutning. Vid provtagningstillfälle 3 månader efter besprut-

ning är halterna av AMPA strax över riktvärdet i två av punkterna. Halten glyfosat 

ligger strax över riktvärdet för två provpunkter. Tre provpunkter uppvisar, vid 

samma provtagningstillfälle, halter av glyfosat som tydligt överstiger riktvärdet. 

Vid provtagning 3 månader efter besprutning ligger den uppmätta halten av gly-

fosat över riktvärdet på 0,1 µg/l på fyra provpunkter och strax under riktvärdet  i 

en av provpunkterna. Detta föranledde en extraprovtagning av grundvattenrören 

på provplats Strömsheden. Extraprovtagningen utfördes i slutet av oktober månad 

år 2018 och då uppmättes lägre halter av glyfosat än under septemberprovtag-

ningen. I oktober uppmättes halter av glyfosat understigande riktvärdet på 0,1 

µg/l i alla provpunkter utom 1504. De höga glyfosatvärden som uppmättes under 

septemberprovtagningen kan bero på nederbörd och temperaturförhållandena un-

der den senare delen provtagningsperioden 2018. Liten nederbörd och hög medel-

temperatur under vår och sommar kan påverka den mikrobiella nedbrytningen av 

glyfosat samt även dess möjlighet till vidaretransport från markskiktet till grund-

vattennivån. Nederbördsmängden ökade under slutet av augusti och början av 

september vilket kan ha lett till en urspolning av glyfosat ner till grundvattennivån. 

Ökad nederbörd under september och oktober månad kan i sin tur bidragit till ut-

spädning av glyfosat varvid lägre halter uppmätts i oktoberprovtagningen. Utförlig 

redogörelse samt slutsatser av oktoberprovtagningen redovisas utförligare i PM i 

bilaga 4.  

Diuron detekterades i grundvattnet i Strömsheden vid alla tre provtagningstill-

fällena år 2018. Vid övriga provtagningsplatser har inte diuron detekterats i grund-

vattnet.  

Under 2018 års provtagning har Imazapyr inte detekterats i grundvattnet vid nå-

gon av provplatserna.  
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BILAGA 1 

Karta över provtagningsplatserna 
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Figur 1. Karta över provtagningsplatsen i Alseda med utmarkerade grundvattenrör. Bandel 872 vid km 55+480. 
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Figur 2. Karta över provtagningsplatsen i Ryningsnäs med utmarkerade grundvattenrör. Bandel 832 vid km 109+540. 
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Figur 3. Karta över provtagningsplatsen i Lennheden med utmarkerade grundvattenrör. Bandel 376 vid km 33+200. 
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Figur 4. Karta över provtagningsplatsen i Strömsheden med utmarkerade grundvattenrör. Bandel 376 vid km 279+800. 
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Figur 5. Karta över provtagningsplatsen i Mellansjö med utmarkerade grundvattenrör. Bandel 215 vid km 446+000 spår 3.
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BILAGA 2 

Tabeller över analysresultat
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Tabell B.1: Tabell över uppmätta halter av AMPA, diuron och glyfosat i jord. Enhet mg/kg TS. Imazapyr, 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea och 3(3,4-diklorfenyl)urea analyse-

rades också men ingår ej i tabellen. För kompletta analysresultat se bilaga 3. IU står för ingen uppgift. Markprovtagningen kunden ej utföras på grund av stora snömäng-
der under mars månad 2018.  

Alseda 2018 Provomgång Provdjup     AMPA         Diuron         Glyfosat     

Ytlig jord 0-0,3 
mumy 

    A1501 A1502 A1503 A1504 A1505 A1501 A1502 A1503 A1504 A1505 A1501 A1502 A1503 A1504 A1505 

2018-03-27 2017 3 IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU 

2018-06-26 2018 1 0-0,3 <0,01 0,86 0,88 0,21 <0,01 <0,01 <0,01 0,029 0,086 <0,01 <0,01 0,66 0,33 0,21 <0,01 

2018-09-25 2018 2 0-0,3 <0,01 0,39 0,14 0,033 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,42 0,2 0,016 <0,01 

Djup jord ca 0,8 
mumy 

                                  

2018-03-27 2017 3 IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU 

2018-06-26 2018 1 0,7-0,8 <0,01 0,074 0,024 0,012 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,07 <0,01 <0,01 <0,01 

2018-09-25 2018 2 0,6-0,7 <0,01 0,026 1,3 0,032 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,061 <0,01 <0,01 0,02 1,6 0,032 <0,01 

 

Ryningsnäs 2018 Provomgång Provdjup     AMPA         Diuron         Glyfosat     

Ytlig jord 0-0,3 mumy     R1501 R1502 R1503 R1504 R1505 R1501 R1502 R1503 R1504 R1505 R1501 R1502 R1503 R1504 R1505 

2018-03-27 2017 3 IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU 

2018-06-26 2018 1 0-0,3 <0,01 <0,01 0,12 0,58 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 0,043 <0,01 <0,01 <0,01 0,08 0,35 <0,01 

2018-09-25 2018 2 0-0,3 <0,01 1,7 0,42 0,51 <0,01 <0,01 0,01 0,046 <0,01 <0,01  <0,01 1,7 0,53 0,61  <0,01 

Djup jord ca 0,8 
mumy 

                                  

2018-03-27 2017 3 IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU 

2018-06-26 2018 1 0,5-0,7 <0,01 0,16 0,21 0,62 <0,01 <0,01 0,01 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 0,25 0,19 0,43 <0,01 

2018-09-25 2018 2 0,5-0,6 <0,01 0,66 0,43 0,44 <0,01  <0,01 0,02 0,025 <0,01  <0,01  <0,01 0,94 0,47 0,5 <0,01  
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Lennheden 2018 Provomgång Provdjup     AMPA         Diuron         Glyfosat     

Ytlig jord 0-0,3 mumy     L1501 L1502 L1503 L1504 L1505 L1501 L1502 L1503 L1504 L1505 L1501 L1502 L1503 L1504 L1505 

2018-05-25 2017 3 0-0,3 <0,01 <0,01 <0,01 0,033 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,023 <0,01 

2018-06-13 2018 1 0-0,3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

2018-08-30 2018 2 0-0,3 <0,01 <0,01 0,052 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,057 <0,01 <0,01 

Djup jord ca 0,8 
mumy 

                                  

2018-05-25 2017 3 Ca 0,8  <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

2018-06-13 2018 1 0,8 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

2018-08-30 2018 2 0,8 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Strömsheden 2018 Provomgång Provdjup     AMPA         Diuron         Glyfosat     

Ytlig jord 0-0,3 
mumy 

    S1501 
S150

2 
S1503 

S150
4 

S1505 S1501 
S150

2 
S1503 

S150
4 

S150
5 

S150
1 

S150
2 

S1503 
S150

4 
S150

5 

2018-05-24 2017 3 0-0,3 <0,01 <0,01 0,015 0,018 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,16 <0,01 

2018-06-14 2018 1 0-0,3 <0,01 0,021 0,024 0,014 <0,01 <0,01 <0,01 0,019 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,028 <0,01 <0,01 

2018-09-07 2018 2 0-0,3 <0,01 0,038 0,028 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,013 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,052 <0,01 <0,01 

Djup jord ca 0,8 
mumy 

                                  

2018-05-24 2017 3 Ca 0,7  <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,089 <0,01 

2018-06-14 2018 1 0,8 <0,01  <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

2018-09-07 2018 2 0,8 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,043 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Djup jord ca 2,6 
mumy 

                                  

2018-05-24 2017 3 Ca 2,6    <0,01   <0,01     <0,01   <0,01     <0,01   <0,01   

2018-06-14 2018 1 2,7     <0,01         <0,01         <0,01     

2018-09-07 2018 2 2,6   <0,01   <0,01     <0,01   <0,01     <0,01   <0,01   
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Mellansjö 2017 
Provom-

gång 
Prov-
djup 

    AMPA         Diuron         Glyfosat     

Ytlig jord 0-0,3 
mumy 

    M1501 M1502 M1503 M1504 M1505 M1501 M1502 M1503 M1504 M1505 M1501 M1502 M1503 M1504 M1505 

2018-05-31 2017 3 0-0,3 <0,01 <0,01 <0,01 0,033 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 

2018-08-22 2018 1 0-0,3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

2018-11-21 2018 2 0-0,3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Djup jord ca 0,8 
mumy 

                                  

2018-05-31 2017 3 0,8 <0,01 <0,01 Ej prov Ej prov <0,01 <0,01 <0,01 Ej prov Ej prov <0,01 <0,01 <0,01 Ej prov Ej prov <0,01 

2018-08-22 2018 1 0,8 Ej prov <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Ej prov <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Ej prov <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

2018-11-21 2018 2 0,8 Tjäle <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Tjäle <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Tjäle <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
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Tabell B:2: Tabell över uppmätta halter av AMPA, diuron och glyfosat i grundvatten. Röda värden visar uppmätta halter av glyfosat överstigande riktvärdet (0,1 µg/l). 
Enhet µg/l. Imazapyr, 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea och 3(3,4-diklorfenyl)urea analyserades också men ingår inte i tabellen. För kompletta analysresultat se bilaga 3. 
Enhet µg/l. Streckat anger att analysen kunnat genomföras på laboratoriet på grund av för liten provmängd eller trasigt provkärl vid ankomst till laboratoriet. 

Alseda Provomgång     AMPA         Diuron         Glyfosat     

Grundvatten   A1501 A1502 A1503 A1504 A1505 A1501 A1502 A1503 A1504 A1505 A1501 A1502 A1503 A1504 A1505 

2018-03-27 2017 3 <0,01 <0,01 streckat <0,01 <0,01 <0,01 strecka <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 streckat 0,024 <0,01 

2018-06-26 2018 1 <0,01 torrt <0,01 0,038 <0,01 <0,01 torrt <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 torrt <0,01 0,072 <0,01 

2018-09-25 2018 2 <0,01 0,022 <0,01 <0,01 Torr <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 torrt <0,01 0,046 0,03 <0,01 Torr 

 

Ryningsnäs Provomgång     AMPA         Diuron         Glyfosat     

Grundvatten   R1501 R1502 R1503 R1504 R1505 R1501 R1502 R1503 R1504 R1505 R1501 R1502 R1503 R1504 R1505 

2018-03-27 2017 3 <0,01 <0,01 <0,01 0,026 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,016 0,02 0,057 <0,01 

2018-06-26 2018 1 <0,01 <0,01 <0,01 Torr Torr <0,01 <0,01 <0,01 Torr Torr <0,01 <0,01 0,02 Torr Torr 

2018-09-25 2018 2 <0,01 0,2 Torr Torr Torr  <0,01 <0,01 Torr Torr  Torr <0,01 0,19 Torr Torr Torr  
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Lennheden Provomgång     AMPA         Diuron         Glyfosat     

Grundvatten   L1501 L1502 L1503 L1504 L1505 L1501 L1502 L1503 L1504 L1505 L1501 L1502 L1503 L1504 L1505 

2018-05-25 2017 3 streckat <0,01 0,017 0,012 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 streckat <0,01 0,011 0,11 <0,01 

2018-06-13 2018 1 Torr <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Torr <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Torr <0,01 0,012 0,014 <0,01 

2018-09-06 2018 2 Torr 0,074 Torr 0,023 <0,01 Torr <0,01 Torr <0,01 <0,01 Torr 1,4 Torr 0,84 <0,01 

Strömsheden Provomgång     AMPA         Diuron         Glyfosat     

Grundvatten   S1501 S1502 S1503 S1504 S1505 S1501 S1502 S1503 S1504 S1505 S1501 S1502 S1503 S1504 S1505 

2018-05-24 2017 3 <0,01 0,016 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 0,015 0,11 <0,01 <0,01 <0,01 0,015 0,043 0,013 <0,01 

2018-06-14 2018 1 <0,01 <0,01 0,12 <0,01 <0,01 <0,01 0,016 0,082 0,014 <0,01 <0,01 <0,01 0,093 0,037 <0,01 

2018-09-07 2018 2 <0,01 0,18 0,13 0,1 <0,01 <0,01 <0,01 0,013 <0,01 <0,01 0,073 5,9 0,74 0,14 <0,01 
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Mellansjö 
Provom-

gång 
    AMPA         Diuron         Glyfosat     

Grundvatten   1501 1502 1503 1504 1505 1501 1502 1503 1504 1505 1501 1502 1503 1504 1505 

2018-05-31 2017 3 <0,01 <0,01 <0,01 0,019 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

2018-08-22 2018 1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

2018-11-21 2018 2 <0,01 <0,01 <0,01 0,031 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,015 <0,01 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Trafikverket utför varje år kemisk bekämpning av ogräs längs järnvägen och på 

driftplatser över hela Sverige. Till ogräsbekämpningen används preparaten Round 

Up Ultra (f.d. Round Up Bio) med den aktiva substansen glyfosat. Trafikverket har 

inom ramen för egenkontroll genomfört ett flertal utredningar och kontroller av 

spridningen av bekämpningsmedlen i naturen. Kontrollprogrammet är en del i denna 

egenkontroll. 

Den aktiva substansen i det använda bekämpningsmedlet Round Up Ultra är 

glyfosat. Glyfosat bryts ner till AMPA. Nedbrytningshastigheten från glyfosat till 

AMPA beror bland annat på områdets mikrobiologiska aktivitet (Peters 2012). 

Trafikverket har tidigare använt bekämpningsmedel med den aktiva substansen 

imazapyr (mellan år 1995-2004), varvid imazapyr analyseras inom kontroll-

programmet. Diuron är förbjudet att använda som bekämpningsmedel sedan år 

1993. Trafikverket använde diuron som aktiv substans i bekämpningsmedel mellan 

år 1974-1993 och analyseras inom ramen för kontrollprogrammet (Peters 2012). 

Eftersom ett av gränsvärdena för bekämpningsmedel är baserat på en summa av 

bekämpningsmedel analyseras i kontrollprogrammet även tidigare använda 

bekämpningsmedel.   

1.2 Uppdrag och syfte  
NIRAS utför på uppdrag av Trafikverket provtagningen av jord och grundvatten inom 

det Nationella kontrollprogrammet för bekämpningsmedel på fem platser i Sverige 

under år 2017-2020. Syftet är att kontrollera osäkerheten och öka kunskapen på en 

övergripande och kvalitativ nivå avseende spridning till grundvattnet och lagring i 

den omättade zonen av glyfosat och dess nedbrytningsprodukter.   

Provtagningen i september år 2018, 3 månader efter besprutning, visade på 

förhöjda halter av glyfosat i provpunkt 1502, 1503, 1504 och 1505 på provplats 

Strömsheden. För att utreda de förhöjda halterna ytterligare utfördes en extra 

provtagning av  grundvatten på provplats Strömsheden. För att ytterligare utreda 

orsaken till den plötsliga ökningen av glyfosat i grundvattnet i Strömsheden 

undersöktes även påverkan av temperatur och nederbördsförhållanden på 

provplatsen under år 2018. 

1.3 Provtagningsmetod 
Provtagning av grundvatten har utförts med bailer eller lågflödespump (peristaltisk 

pump) och slangar av PE och silikon. Vid omsättning har minst 3 rörvolymer 

omsatts, alternativt har röret tömts. Fältanalys av pH och konduktivitet utfördes 

med hjälp av pH/EC/TDS-°C-mätinstrument (EAN:4016138134506) som kalibrerats 

innan varje provtagningsomgång.  

De uttagna proverna har förvarats kylt och mörkt i av laboratoriet rekvirerade 

provkärl innan leverans till laboratoriet. I samtliga grundvattenrör lodades 

grundvattenytans nivå innan omsättning.  

1.4 Laboratorieanalyser 
Samtliga laboratorieanalyser har utförts av SYNLAB Analytics & Services Sweden AB 

i Linköping, ett ackrediterat laboratorium enligt Swedac, ackrediteringsnummer 

Projektnummer: 5001679 

Dokumentnummer:  

Version Slutgiltig 

Revision  

 

Utarbetat av MALJ 

Granskat av EVHE 

Godkänt av  
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1006. Samtliga analyser är ackrediterade och mätosäkerheten redovisas i 

analysrapporterna. Kompletta analysrapporter återfinns i bilaga C. 

1.5 Gräns- och riktvärden 
Sveriges nationella riktvärde för bekämpningsmedel i grundvattnen är 0,1 µg/l för 

enskilda substanser och 0,5 µg/l för summan av uppmätta substanser (SGU 2013). 

Riktvärdet baseras på EU:s grundvattendirektiv 2006/118/EG (EU 2006). 

Dricksvatten anses vara otjänligt, enligt Livsmedelsverket, om halterna av 

bekämpningsmedel är mer än 0,1 µg/l för enskilda substanser eller över 0,5 µg/l för 

summan av uppmätta substanser (SGU 2013).  

2 Resultat 

2.1.1 Provtagning 3 månader efter besprutning 

Ordinarie provtagning den 7 september  år 2018, 3 månader efter besprutning.  

Halter över riktvärdet på 0,1 µg/l av AMPA och glyfosat uppmättes i provpunkt 1502-

1504. Även i provpunkt 1505 uppmättes  halter av  glyfosat över riktvärdet 0,1 µg/l. 

Diuron uppmättes i låg halter  i provpunkt  1503. På grund av förhöjda halter av 

glyfosat i provpunkt 1502 (5,9 µg/l), 1503 (0,74 µg/l), 1504 (7,0 µg/l) och 1505 

(0,14 µg/l)  utförde laboratoriet en omanalys av proverna. Denna omanalys visade 

inte på några felaktigheter under analysmomenten.  

2.1.2 Extraprovtagning  

För att utreda de förhöjda resultaten ytterligare utfördes en extra provtagning av  

grundvatten i  Strömsheden. Den extra provtagningen utfördes den 23 oktober  år 

2018 och omfattade samtliga grundvattenrör (1501-1505).  

I provpunkt 1501 och 1505 detekterades inget bekämpningsmedel. I provpunkt 

1502  uppmättes diuron och glyfosat i låga halter och provpunkt 1503 uppmättes 

AMPA, diuron och glyfosat. I båda provpunkterna var halterna under riktvärdet på  

0,1 µg/l. Den provpunkt där resultaten överstiger riktvärdet på 0,1 µg/l är  

provpunkt 1504 där mätvärdet för glyfosat ligger på 0,61 µg/l. Resultaten från 

provtagningen i  oktober visar på lägre halter än vid provtagningen utförd under 

september månad.  

Provtagningsdata med uppmätt pH, temperatur, konduktivitet och grundvatten-

ytans z-nivå meter över havet återfinns i bilaga A. 

2.2 Temperatur och nederbörd 2018 

2.2.1 Sverige 
Under år 2018 var vinterperioden i början av året kort men nederbördsrik. 

Snösmältningen gick hastigt på grund av att temperaturen ökade snabbt i början av 

våren. Den korta vinter följdes av en ovanligt torr vår- och sommarperiod. Våren  

år 2018 var varmare och med mindre nederbörd än normalt (SMHI). 

Sommarperioden var extremt varm och i stora delar av Götaland och Svealand var 

det den varmaste sommaren som uppmätts. Nederbördsmängden i stora delar av 

landet var mycket låg. Under hösten föll det mycket lite nederbörd i princip hela 

landet. Höstperioden år 2018 är i jämfört med de senast årens höstperioder en av 

de mest regnfattigaste (SMHI). För nederbördsavvikelse under år 2017 och år 2018, 

se bilaga B. 
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2.2.2 Mätstation Dala-Järna 

Den av SMHIs mätstationer som ligger närmast placerad provplats Strömsheden är 

Dala-Järna. Uppmätta  nederbördsmängder från denna mätstation visar att 

nederbördsmängderna generellt har varit lägre under vår och sommarperioden år 

2018 än tidigare år. Nederbördsmängderna har varit lägre än normalt under 

perioden Maj till Augusti. Se tabell  1. Notera att värdena i tabellen är medelvärde 

för respektive månad. Uppmätt dygnsnederbörd ligger i större delen av 

sommarperioden på 0,0 mm eller strax över 0,1 mm (SMHI). 

Tabell 1. Nederbördsmängd mätstation Dala-Järna. Nederbördsmängden är angiven som medelvärde 

per månad år 2017 och år 2018 (SMHI). 

  2017 2018 

Månad Nederbörd  i mm 

April 0,94 1,51 

Maj 0,87 0,89 

Juni 2,09 1,81 

Juli 1,34 0,73 

Augusti 2,48 0,95 

September 1,02 1,34 

Oktober 2,20 1,09 

3 Sammanfattning 
Provtagning utförd under början av september år 2018 visade på förhöja halter i 

jämförelse med tidigare provtagningar under året och även i jämförelse med tidigare 

års provtagningar. Extraprovtagningen under slutet av oktober månad visade på 

lägre halter av glyfosat än under septemberprovtagningen. I oktober uppmättes 

halter av glyfosat understigande riktvärdet på 0,1 µg/l i alla provpunkter utom 1504. 

De uppmätta halterna av glyfosat under september månad, 3 månader efter 

besprutning, kan bero på vår och sommarperiodens brist på nederbörd och på den 

höga medeltemperaturen. Detta kan ha påverkat glyfosatens möjlighet att 

transporteras från jordlagret ner till grundvattenytan. Under slutet av augusti och 

början av september ökade nederbördsmängden något vilket kan ha lett till att 

glyfosat spolades ut ur jordlagret och ner till grundvattenytan.  

Den bakteriella nedbrytningen påverkas av såväl höga temperaturer som  

fuktighetsgrad i marken. Detta kan leda till att nedbrytningshastigheten minskats. 

En kort vinter med snabb snösmältning tätt följd av en period med höga 

temperaturer och liten nederbörd kan ha påverkat markförhållandena. Avsaknaden 

av fukt i markskiktet på provplats Strömsheden kan vara en bidragande orsak till 

att halter över riktvärdet på 0,1 µg/l har uppmätts i under september år 2018. 

Då nederbördsmängderna har varit ojämnt fördelade under sommarperioden kan 

detta ha lett till en ökad koncentration av ämnen i grundvattnet, vilket uppmättes 

vid septemberprovtagningen. Under september månad fram till provtagningen i 

slutet av oktober har nederbördsmängden ökat något vilket leder till en utspädning 

av bekämpningsmedlet i grundvattnet.  
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Tabeller   



Tabell B2:1.Tabell över uppmätta halter av AMPA, diuron och glyfosat i grundvatten. Röda värden visar uppmätta halter av glyfosat överstigande riktvärdet (0,1 

μg/l). Enhet μg/l. Imazapyr, 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea och 3(3,4-diklorfenyl)urea analyserades också men inga halter över laboratoriets rapporteringsgräns 

uppmättes i grundvattnet. Enhet μg/l. 

Strömsheden Provomgång     AMPA         Diuron         Glyfosat     

Grundvatten   S1501 S1502 S1503 S1504 S1505 S1501 S1502 S1503 S1504 S1505 S1501 S1502 S1503 S1504 S1505 

2018-05-24 2017 3 <0,01 0,016 0,040 <0,01 <0,01 <0,01 0,015 0,11 <0,01 <0,01 <0,01 0,015 0,043 0,013 <0,01 

2018-06-14 2018 1 <0,01 <0,01 0,12 0,014 <0,01 <0,01 0,016 0,082 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,093 0,037 <0,01 

2018-09-07 2018 2 <0,01 0,18 0,13 0,10 <0,01 <0,01 <0,01 0,013 <0,01 <0,01 0,073 5,9 0,74 7,0 0,14 

 2018-10-24 2018 2 extra <0,01 <0.01 0,013 0,031 <0,01 <0,01 0,030 0,020 <0,01 <0,01 <0,01 0,033 0,061 0,61 <0,01 

 

 

Tabell B2:2. Provpunkt Strömsheden. Uppmätta värden i grundvattnet gällande pH, temperatur (grader Celsius) och konduktivitet (mS), samt 
grundvattenytans z-nivå meter över havet. 

Datum ID pH Temperatur Konduktivitet Grundvattenyta z (murt) 

            

2018-05-24 1501 6,1 8 0,14 229,733 

  1502 6,5 8 0,18 229,53 

  1503 7 13,4 1,1 229,589 

  1504 7,3 9,1 0,04 229,654 

  1505 6,7 9,3 0,35 229,533 

            

2018-06-14 1501 6,2 9,7 0,38 229,683 

  1502 6,7 11 0,3 229,53 

  1503 6,4 9 1,7 230,629 

  1504 7 10 0,03 229,554 

  1505 6,4 10,8 0,2 229,433 

            

            

2018-09-07 1501 7,3 10 0,14 229,333 

  1502 7,5 10,2 0,2 229,13 

  1503 7,1 10,3 1,9 229,554 

  1504 7,9 10,5 0,1 229,154 

  1505 7,6 10,1 0,2 229,033 

            
2018-10-24 1501 6,9 8,2 1,06 229,733 

  1502 7,7 7,4 0,35 229,53 

  1503 7,2 8 0,99 229,598 

  1504 7,5 8,1 0,3 229,654 

  1505 7,4 7,3 0,17 229,433 
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Karta nederbördsavvikelser  



Kartorna visar den summerade nederbörden för perioden 1 januari till 31 decemberi procent av 

periodens normala nederbörd (medelvärdet 1961 - 1990). Analysen bygger på observationer från cirka 

400 stationer som rapporterar in nederbördsmätningar varje dag. SMHI 2019-01-29 

 

Nederbördsavvikelse 2018 

 

 



 

 

 

 

Nederbördsavvikelse 2017 
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
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Ackred. nr 1006
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ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

TRAFIKVERKET 2018/2020

Grundvatten

Rubrik 1        :  Nat. kontrollprogram-Sth
Rubrik 2        :  Strömsheden-Vansbro
Rubrik 3        :  S1501:2018-2 EP 1

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2018-10-23
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  S1501
Provtagare :  NIRAS
Fakturareferens :  EF109331 N.Löwengren
Projektkod :  Nat.K. Stm

Ankomstdatum :  2018-10-25
Ankomsttidpunkt :  0900
Temperatur vid ankomst :  9 °C

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 1484 utg 1 DOC 5.5 mg/l±0.83

LC-MS-MS, egen metod Imazapyr <0.01 µg/l±0.007

LC-MS-MS, egen metod Glyfosat <0.01 µg/l±0.005

LC-MS-MS, egen metod AMPA <0.01 µg/l±0.005

LC-MS-MS, egen metod Diuron <0.01 µg/l±0.007

LC-MS-MS, egen metod 3(3,4-diklorfenyl)urea <0.1 µg/l±0.11

LC-MS-MS, egen metod 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea <0.1 µg/l±0.10

LC-MS-MS, egen metod 3,4-dikloranilin <0.01 µg/l±0.005

Linköping  2018-11-02             
Rapporten har granskats och godkänts av

Emil Johansson
Analysansvarig
Kontrollnr 8180 1153 8160 9351

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 18410418

Sida  1 (1)
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Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

TRAFIKVERKET 2018/2020

Grundvatten

Rubrik 1        :  Nat. kontrollprogram-Sth
Rubrik 2        :  Strömsheden-Vansbro
Rubrik 3        :  S1502:2018-2 EP 1

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2018-10-23
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  S1502
Provtagare :  NIRAS
Fakturareferens :  EF109331 N.Löwengren
Projektkod :  Nat.K. Stm

Ankomstdatum :  2018-10-25
Ankomsttidpunkt :  0900
Temperatur vid ankomst :  9 °C

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 1484 utg 1 DOC 1.4 mg/l±0.50

LC-MS-MS, egen metod Imazapyr <0.01 µg/l±0.007

LC-MS-MS, egen metod Glyfosat 0.033 µg/l±0.007

LC-MS-MS, egen metod AMPA <0.01 µg/l±0.005

LC-MS-MS, egen metod Diuron 0.030 µg/l±0.009

LC-MS-MS, egen metod 3(3,4-diklorfenyl)urea <0.1 µg/l±0.11

LC-MS-MS, egen metod 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea 0.12 µg/l±0.10

LC-MS-MS, egen metod 3,4-dikloranilin <0.01 µg/l±0.005

Kommentar                               

Omanalys av 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea är utförd i samband med intern slutgranskning.
Resultatet är verifierat.

Denna rapport ersätter tidigare utsänd med samma rapportnummer. Ändring av vad provet avser.

Linköping  2019-02-01             
Rapporten har granskats och godkänts av

Frida Björklund
Analysansvarig
Kontrollnr 5385 1516 5487 9158

Rapport Nr 18410446
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

TRAFIKVERKET 2018/2020

Grundvatten

Rubrik 1        :  Nat. kontrollprogram-Sth
Rubrik 2        :  Strömsheden-Vansbro
Rubrik 3        :  S1503:2018-2 EP 1

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2018-10-23
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  S1503
Provtagare :  NIRAS
Fakturareferens :  EF109331 N.Löwengren
Projektkod :  Nat.K. Stm

Ankomstdatum :  2018-10-25
Ankomsttidpunkt :  0900
Temperatur vid ankomst :  9 °C

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 1484 utg 1 DOC 7.0 mg/l±1.1

LC-MS-MS, egen metod Imazapyr <0.01 µg/l±0.007

LC-MS-MS, egen metod Glyfosat 0.061 µg/l±0.012

LC-MS-MS, egen metod AMPA 0.013 µg/l±0.005

LC-MS-MS, egen metod Diuron 0.020 µg/l±0.007

LC-MS-MS, egen metod 3(3,4-diklorfenyl)urea <0.1 µg/l±0.11

LC-MS-MS, egen metod 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea <0.1 µg/l±0.10

LC-MS-MS, egen metod 3,4-dikloranilin <0.01 µg/l±0.005

Kommentar                               

Denna rapport ersätter tidigare utsänd med samma rapportnummer. Ändring av vad provet avser.

Linköping  2019-02-04             
Rapporten har granskats och godkänts av

Emil Johansson
Analysansvarig
Kontrollnr 5583 1316 5586 9953

Rapport Nr 18410444

Sida  1 (1)
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

TRAFIKVERKET 2018/2020

Grundvatten

Rubrik 1        :  Nat. kontrollprogram-Sth
Rubrik 2        :  Strömsheden-Vansbro
Rubrik 3        :  S1504:2018-2 EP 1

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2018-10-23
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  S1504
Provtagare :  NIRAS
Fakturareferens :  EF109331 N.Löwengren
Projektkod :  Nat.K. Stm

Ankomstdatum :  2018-10-25
Ankomsttidpunkt :  0900
Temperatur vid ankomst :  9 °C

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 1484 utg 1 DOC 1.0 mg/l±0.50

LC-MS-MS, egen metod Imazapyr <0.01 µg/l±0.007

LC-MS-MS, egen metod Glyfosat 0.61 µg/l±0.12

LC-MS-MS, egen metod AMPA 0.031 µg/l±0.006

LC-MS-MS, egen metod Diuron <0.01 µg/l±0.007

LC-MS-MS, egen metod 3(3,4-diklorfenyl)urea <0.1 µg/l±0.11

LC-MS-MS, egen metod 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea <0.1 µg/l±0.10

LC-MS-MS, egen metod 3,4-dikloranilin <0.01 µg/l±0.005

Kommentar                               

Denna rapport ersätter tidigare utsänd med samma rapportnummer. Ändring av vad provet avser.

Linköping  2019-02-01             
Rapporten har granskats och godkänts av

Frida Björklund
Analysansvarig
Kontrollnr 8080 1255 8164 9852

Rapport Nr 18410419
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

TRAFIKVERKET 2018/2020

Grundvatten

Rubrik 1        :  Nat. kontrollprogram-Sth
Rubrik 2        :  Strömsheden-Vansbro
Rubrik 3        :  S1505:2018-2 EP 1

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2018-10-23
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  S1505
Provtagare :  NIRAS
Fakturareferens :  EF109331 N.Löwengren
Projektkod :  Nat.K. Stm

Ankomstdatum :  2018-10-25
Ankomsttidpunkt :  0900
Temperatur vid ankomst :  9 °C

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 1484 utg 1 DOC 2.5 mg/l±0.50

LC-MS-MS, egen metod Imazapyr <0.01 µg/l±0.007

LC-MS-MS, egen metod Glyfosat <0.01 µg/l±0.005

LC-MS-MS, egen metod AMPA <0.01 µg/l±0.005

LC-MS-MS, egen metod Diuron <0.01 µg/l±0.007

LC-MS-MS, egen metod 3(3,4-diklorfenyl)urea <0.1 µg/l±0.11

LC-MS-MS, egen metod 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea <0.1 µg/l±0.10

LC-MS-MS, egen metod 3,4-dikloranilin <0.01 µg/l±0.005

Kommentar                               

Denna rapport ersätter tidigare utsänd med samma rapportnummer. Ändring av vad provet avser.

Linköping  2019-02-01             
Rapporten har granskats och godkänts av

Frida Björklund
Analysansvarig
Kontrollnr 5482 1716 5485 9657

Rapport Nr 18410445

Sida  1 (1)


