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Sammanfattning 

Riskbedömning 

Riskreduktion krävs av fyllningsjord i översta 1,5 m över i stort sett hela ytan med 
avseende på metaller, i huvudsak koppar, bly och zink samt PAH samt för 
oljeförorening i ett större område i norra delen och ett område i södra delen, se figur A.  

Samlingsprovtagningen visar på generellt måttliga halter metaller, där den huvudsakliga 
risken är exponering av halter bly vid odling eller intag av jordpartiklar. Även risker för 
markmiljön på platsen finns för flera metaller och PAH samt även teoretiska risker för 
grundvatten från norra delen av området för halten bly. Stickprovtagning visar på högre 
halter och i en mindre del av området bedöms det förekomma halter som överskrider 
FA. Övergripande bedöms riskerna för grundvatten och ytvatten vara låga och kräver 
inte riskreduktion och risker för markmiljön på platsen bör kopplas till läget på jorden. I 
djupare jord och under framtida byggnader och anläggningar bedöms markmiljön inte 
begränsas av föroreningshalten och bör i dessa fall inte vara styrande för den 
riskreduktion som krävs. 

 

Figur A Områden och djup som kräver riskreduktion. 

Avseende oljeföroreningarna krävs riskreduktion för inandning av ånga och för 
markmiljön på platsen samt även framtida spridning till grundvatten och ytvatten. I dag 
bedöms dock påverkan på ytvatten och skyddsvärt grundvatten vara acceptabelt. Vid en 
exploatering kan spridningen öka och riskreduktion rekommenderas.  
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Rekommendation 

För att uppfylla åtgärdsmålen rekommenderas riskreduktion och åtgärdsalternativ 1,2 
eller 3. Det finns således flera åtgärdsalternativ som bedöms kunna uppfylla 
åtgärdsmålen som bedöms vara möjliga att finansiera. Det är därför möjligt att 
planlägga fastigheten för bostadsändamål ur föroreningssynpunkt. 

Alternativ 3 bedöms i dagsläget vara det mest fördelaktiga alternativet, som innebär att 
ca 30% av fyllningsjorden på området kan kvarlämnas på djup större än 0,6 meter utan 
risk för planerad markanvändning. Alternativet innebär vidare att oljeföroreningar 
djupare än anläggningsschakten (0,6-1,5 m) förutsätts kunna behandlas med in-situ 
metod. Det bedöms då vara ca 20% av totala saneringsvolymen som behandlas med den 
metoden. Totalt innebär det dock att knappt 10 000 ton massor inte behöver 
transporteras från platsen vilket är drygt 300 transporter med lastbil och släp. 
Åtgärdsmålen bedöms uppnås på sikt, men innan full effekt av in-situ metoden har 
uppnåtts kan det initialt finnas något större risker med inträngande markgaser i detta 
alternativ. Under denna fas är det extra viktigt med funktionen av de tekniska 
lösningarna mot uppträngande markgaser i byggnaderna. Detta är normalt sett inte är ett 
problem då funktionen kan antas avta först när material åldras och vid eventuella 
ombyggnationer i byggnaderna. 

Kostnaden för åtgärden uppskattas till ca 10-12,5 MSEK exklusive radonsäkert 
byggande. 
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1. INLEDNING 

På Kv Vikingen 15 planeras för 350 ånära och centrala bostäder. Kvarteret har ett läge 
både i anslutning till årummet och centrum. Området har tidigare varit ett 
industriområde med en oljedepå och senare även använts av kommunens gatuavdelning 
som kontor, förråd och för förvaring av fordon.  

För att ställa om markanvändningen till bostäder krävs en ny detaljplan, där 
föroreningar i mark, grundvatten och byggnader behöver belysas i en samlad utredning. 
Utredningen ska utgöra underlag för detaljplanen och har till syfte att utreda om 
föroreningar som kan påverka planförslagets lämplighet finns i området och hur dessa i 
så fall ska hanteras vidare i planprocessen. 

2. UPPDRAG OCH SYFTE 

2.1. Beskrivning av uppdrag och syfte 
Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av PEAB Bostad AB genomfört en 
miljöutredning som underlag för detaljplan för fastigheten Vikingen 15, Eskilstuna. 

Syftet med miljöutredningen är att sammanställa föroreningssituationen enligt tidigare 
undersökningar, utföra en riskbedömning av föroreningarna samt en åtgärdsutredning 
och riskvärdering för att komma fram till bästa möjliga efterbehandlingsåtgärd för 
genomförande av detaljplanen.  

Miljöutredningen är av huvudstudiekaraktär, där samtliga mark- och 
grundvattenföroreningar som kan påverka området ska ingå. 

Syfte med planarbetet är att möjliggöra för i huvudsak bostadsbebyggelse inom 
Vikingen 15 samt lokaler för centrumändamål. Syftet är också att stärka å-stråket. Se 
utdrag från plankarta daterad 2019-09-04 i figur 2.1.  
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Tabell 2.1 Utdrag från plankarta daterad 2019-09-04. 

Denna rapport gäller för detta specifika uppdrag och får endast återges i sin helhet, om 
inte annat skriftligen i förväg överenskommits med aktuell uppdragsledare. 

2.2. Utredningsområde och avgränsning av uppdraget 
Uppdraget omfattar kvartersmarken på fastigheten inom detaljplaneområdet, se 
rödmarkerat område i figur 2.2. Enligt Eskilstunakartan finns potentiellt förorenade 
områden inom planområdet, ytbehandling av metaller, elektrolytiska/kemiska processer, 
tryckeriverksamhet samt oljedepå och drivmedelshantering ska beaktas.  
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Tabell 2.2 Utredningsområdet markerat med röd streckad linje och detaljplanens utbredning är markerad med blå 
streckad linje. Identifierade riskområden för förorenad mark enligt MIFO-databasen. Se information om omgivande 
fastigheter som namngetts i kapitel 3.1.3. Källa:eskilstunakartan.se 

3. OBJEKTBESKRIVNING 

3.1. Bakgrundsinformation och föroreningskällor 

3.1.1. Ägarförhållanden 
Fastigheten Eskilstuna Vikingen 15 är ca 2 ha till ytan. PEAB Bostad AB, 556237-
5161, köpte fastigheten av Eskilstuna kommun 2002.. Kommunen står som ägare 
mellan1921-2002 och ingen tidigare ägare finns registrerad i fastighetsregistret.  

3.1.2. Verksamhetshistorik 
På utredningsområdet har det tidigare varit en oljedepå där olika oljebolag har haft 
lagerverksamhet. Denna antas ha pågått sedan 1920-talet, eller ännu tidigare, fram till 
1960-talet då kommunens tekniska förvaltning övertog marken för kontor, förråd, 
verkstad, fordonstvätt och drivmedelsanläggning.  
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Denna verksamhet fanns kvar fram till 2010-talet då byggnaderna revs och omställning 
mot bostäder påbörjades. I figur 3.1. finns sammanställning över historiken. 

 

Tabell 3.1 Historik över utredningsområdet.   

3.1.3. Miljö och hälsostörande påverkan från omgivningen 
Enligt figur 2.2 finns flera omgivande verksamheter och konstaterade förorenade 
områden som bedöms kunna påverka det aktuella området. Baserat på 
sammanställningen i MIFO-databasen samt erfarenhet undersökningar och 
efterbehandlingar i närområdet bedöms risken för spridning av föroreningar från 
omgivande fastigheter till Vikingen 15 framför allt vara med avseende på klorerade 
alifater, men även metaller, olja och PAH förkommer i föroreningsbilden. Gjutsand är 
vanligt förekommande i utfyllnadsområden i närområdet.  

Fastigheterna direkt söder om (Vikingen 7-9, 12 och 16) samt direkt väster om 
utredningsområdet (Valpen 2) är åtgärdade genom schakt och borttransport av metaller, 
olja och PAH samt även reducerat med avseende på klorerade alifater med schakter ner 
till ca 4 m djup på delar av ytan. På fastigheten väster om utredningsområdet har även 
grundvattenpumpning utförts som stödåtgärd för att reducera halter klorerade alifater 
under befintlig byggnad. Föroreningar under befintliga byggnader bedöms finnas kvar 
samt restförorening av klorerade alifater på djup >4 m. 

Fastigheten nordväst om utredningsområdet (Valpen 3) är också sanerad genom schakt 
och borttransport ner till ca 1 m djup med avseende på metaller och PAH. Kvarvarande, 
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relativt låga halter, klorerade alifater finns i grundvatten under leran. Källan ligger 
sannolikt på fastigheten direkt söder om denna. 

Öster om utredningsområdet har det varit parkmark (Rothoffsparken) de senaste drygt 
120 åren och ingen föroreningsbelastning kan förväntas från den markanvändningen. 
Den oljecistern och oljeledning som finns omnämnd i historiken och ligger inom 
detaljplaneområdet, men utanför utredningsområdet, kan dock ha gett upphov till 
oljeförorening. Det är oklart om ledningen finns kvar i gatumark. På fastigheten i sydöst 
(Vapnet 1) har marksanering skett för nybyggnation av äldreboende. I samband med det 
har markschakt skett i gatumark med nya ledningsdragningar. En eventuell kvarvarande 
oljeledning i gatumark kan antas ha påträffats vid dessa arbeten och åtgärdats om behov 
förelåg. Det var i huvudsak metaller, olja och PAH som ingick i föroreningsbilden på 
den sanerade ytan. Olja kvarlämnades i gatumark mot Rothoffsparken utanför 
saneringsområdet. 

Norr om ån (Nithammaren 4, 8 mf.l.) har saneringsarbeten utförts i mark, men 
förorening av klorerade alifater finns kvarlämnad under byggnad samt i 
lerlager/underlera i området kring byggnaden närmast till höger efter gångbron längst 
upp i bild, figur 3.1. Det finns även klorerade alifater kvarlämnat i grundvatten under 
lerlager till vänster om gångbron. Tidigare påträffade föroreningar i fyllnadslager är 
sanerade, förutom ca 10 m närmast ån där metallförorening i fyllning kvarlämnats.   

3.1.4. Miljö- och hälsostörande ämnen som kan förväntas på objektet 
Föroreningar som kan förväntas på området är i huvudsak petroleumprodukter från 
tidigare verksamhet på fastigheten, men även metaller, PAH och klorerade alifater 
tillhör föroreningsbilden i området och kan ha tillförts från omgivande fastigheter. I 
historiken finns även träimpregnering noterad inom utredningsområdet, men det är 
oklart varifrån uppgifterna kommer. 

3.2. Övergripande platsinformation och spridningsvägar 
Se bilaga 1 

3.3. Övergripande skyddsobjekt 
Se bilaga 1  

4. GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

4.1. Tidigare undersökningar 
På fastigheten Vikingen 15 har tidigare undersökningar konstaterat tre primära 
marklager; bärlager (sand och grus), fyllnadsmassor och bedömt naturlig lera. Området 
är provtaget både med stickprovtagning av mark och grundvatten och med 
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samlingsprovtagning i egenskapsområden, dvs ett område med likartad sammansättning i 
textur och föroreningsnivå.  

Stickprovtagningen är i huvudsak riktad mot misstänkta föroreningskällor, men även 
placerade för att täcka in övriga delar av området. Stickprovtagningen kan därför förväntas 
visa på relativt höga halter och kan även redovisa flyktiga ämnen.  

Samlingsprovtagningen har som syfte att redovisa medelhalter över större områden för 
ämnen som inte är flyktiga, då provberedningen innebär risk för avgång av dessa ämnen. 
Exponering för dessa ämnen, som i stor utsträckning är partikelbundna, sker i regel från 
större ytor och inte en punktkälla. Även avseende spridning till omgivningen är 
medelhalter mer relevant att jämföra med. 

Tidigare utförda undersökningar på fastigheten och resultat från dem finns i bilaga 
2. 

4.2. Kompletterande undersökningar 
I samband med denna utredning har kompletterande provtagning utförts november 2021 
med avseende på eventuell förekomst av rester från träimpregneringsverksamhet. I 
historiken finns oklara uppgifter om eventuell träimpregneringsverksamhet i nordvästra 
delen av området som inte tidigare provtagits. PAH och tungmetaller (koppar, krom och 
arsenik) har dock analyserats och förekommer i fyllning, men inte i höga halter i samma 
punkter. Det indikerar därför inte enskilt på förekomst av tidigare 
träimpregneringsverksamhet.  

Samlingsprov från två provgropar i området har därför uttagits för analys av 
pentaklorfenol och dioxin, för att bedöma eventuell påverkan. Provtagning har gjorts 
som samlingsprov av lika andelar från fyllningsjord 0,3-1,5 m i två provgropar, se figur 
4.1. 

 

Tabell 4.1 Provtagningspunkterna för kontroll av klorfenol och dioxin markerade med kryss. 
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Vid provtagningen kunde inga spår från impregneringsverksamhet noteras och resultatet 
visade på låga halter dioxin och pentaklorfenol, se tabell 4.1. Ingen ytterligare utredning 
kring föroreningar från impregneringsverksamhet bedöms motiverad. 

Tabell 4.2 Resultat samlingsprov i fyllningsjord, mg/kg TS. 

 

4.3. Utförda åtgärder/saneringar 
Byggnader inklusive källardelar på fastigheten har rivits, förutom tegelbyggnad i 
sydöstra hörnet av utredningsområdet. Denna tegelbyggnad ska sannolikt vara kvar, 
men inga uppgifter om undersökningar av byggnaden finns. Byggnaden har varit 
vaktmästarbostad/kontor och föroreningsgraden i byggnaden bedöms utifrån det inte 
påverka detaljplanen. 

Betong och tegelrester har provtagits och återanvänts för anläggningsändamål på 
fastigheten Vulkanen 3, Eskilstuna, efter godkänd anmälan till tillsynsmyndigheten. 

Blivande gång- och cykelbana mot Vikingen 7-9,12 och 16 har sanerats i samband med 
åtgärder på dessa fastigheter. 

Inga andra saneringsåtgärder är kända inom detaljplaneområdet. 
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5. RISKBEDÖMNING 

5.1. Problembeskrivning och konceptuell modell 
Riskbedömningen grundar sig på Naturvårdsverkets generella riktvärdesmodell. En risk 
uppstår när det finns en föroreningskälla som kan spridas till ett skyddsobjekt, som i sin 
tur kan påverkas negativt av denna spridning, se figur 5.1. Om någon av dessa delar 
saknas uppstår ingen risk. I avsnittet nedan beskrivs antaganden och avsteg som utförts 
gentemot den generella modellen.  

De föroreningar som påvisats och som kommer att tas upp i fortsatt riskbedömning är i 
första hand ämnen som överskrider nivåer för mindre än ringa risk, MRR, eller 
generella riktvärden för KM om MRR nivåer saknas. Det gäller metaller, olja, PAH 
mark och grundvatten samt klorerade alifater i grundvatten.   

 

Figur 5.1 En risk förekommer när en föroreningskälla finns och kan spridas till skyddsobjekt som kan ta skada. 

Den konceptuella modellen beskriver var föroreningar har påträffats (källan), vilka 
skyddsobjekt som finns samt vilka spridnings och exponeringsvägar som finns, se figur 
5.2. och 5.3  

5.2. Källa 
Föroreningssituationen sammanfattas utifrån figur 5.2 med följande beskrivning. 
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Figur 5.2 Översiktlig föroreningssituation. Källa: Förenklad riskbedömning, Wescon, 2021-08-16. 

 

Hela fastigheten täcks av ett 30 cm tjockt bärlager av grus och sand (rosa och grön 
markering i figur 5.2). Bärlagret bedöms vara ett och samma egenskapsområde, dvs ett 
område med likartad sammansättning i textur och föroreningsnivå. På grund av ytans 
storlek är det dock provtaget i två volymenheter som täcker halva fastigheten var. På 
södra delen av fastigheten förekommer halter av PAH strax över KM, på norra delen av 
fastigheten överskrids inte Naturvårdsverkets riktvärden för någon parameter. 
Bärlagrets textur är i huvudsak naturligt jord och sten. 

Under bärlagret finns fyllnadsmassor med varierande sammansättning (prickmarkering 
och mörkblå, ljusblå och röd markering för delar under tidigare byggnader i figur 5.2). 
Detta lager är provtaget i flera olika volymenheter och analyssvaren tyder på en 
varierande föroreningsgrad. Halter av tungmetaller över KM förekommer för metallerna 
bly, koppar, nickel och zink samt för PAH-H. För cirka en tredjedel av den provtagna 
industrifyllningen överstigs även riktvärdet för MKM gällande parametrarna koppar, 
zink, bly och PAH-H. På en mycket begränsad del av fastigheten finns halter >FA i 
fyllnadsmassorna. De parametrar som överskrider FA är koppar, bly och zink. Enskilda 
prover visar att halter av bly förkommer punktvis i halter över nivå för 
korttidsexponering. 

Källan till metallföroreningar och PAH bedöms i huvudsak vara utfyllnadsmassor med 
innehåll av gjutsand och rivningsrester. Även slagg och skrot förekommer. Till viss del 
kan källan även ha varit tidigare verkstads- och förrådsverksamhet. Föroreningarna 
förekommer blandat över hela området. I liten omfattning i översta bärlagret 0-0,3 m, 
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men i större omfattning i underliggande fyllning som förekommer ner till ca 1,5 m djup 
från markytan. Ytan på utredningsområdet är ca 150 x 100 m, dvs 1,5 ha. 

Under fyllningen finns lera med förhöjda halter kobolt. Halterna kobolt bedöms vara 
naturliga. Under byggnad 2 (ljusblå markering i figur 5.2) förekommer även vissa 
tungmetaller, koppar, bly samt zink i leran. Det misstänks dock endast vara överytan av 
leran som är påverkad alternativt störd vid provtagningen, då metaller normalt sett inte 
transporteras längre sträckor i lera. Även under byggnad 1 (mörkblå markering i figur 
5.2) finns aningen förhöjda halter PAH. 

Inom två områden på fastigheten finns oljeförorening (ljusgrå, mörkgrå och brun 
markering i figur 5.2). I det norra av de två är djupet på föroreningen ca 2,5 m, men 
förekomsten är ca1 m grundare i södra delen av området. I det andra området, som 
ligger i södra delen av området, avtar föroreningshalten på ca 2 m djup.  

Källan till oljeföroreningar och i viss mån PAH förorening bedöms i huvudsak 
härstamma från tidigare oljedepå-verksamheten med läckage från ledningar, cisterner 
och även överfyllnad/spill vid påfyllning/omtappning. Verksamheten bedrevs under en 
tidsperiod då spill och läckage inte uppmärksammades och åtgärdades på samma sätt 
som idag. Källan kan även ha varit spill och läckage från den senaste verksamheten med 
verkstad och förråd, där det funnits tankplats för kommunala fordon och oljeavskiljare 
från verkstadsytor. Alla tidigare byggnader har rivits och alla installationer i mark antas 
ha tagits bort från utredningsområdet. Källan till oljeföroreningarna bedöms därför ha 
avlägsnats. Oljeföroreningar förekommer i två större områden, det norra är ca 5000 m2 
till ytan (ca 110 m bredd och 65 m långt) och har ett varierat uppskattat djup på 1,5-2,5 
m från markytan. Det södra området är ca 3000 m2 (ca 60 m bredd och 35 m långt) till 
ytan och med ett uppskattat djup på ca 2 m från markytan. I grundvatten har 
oljeförorening påvisats på djup ner mot ca 10 m, men det är sannolikt en annan orsak än 
spridning från dessa områden genom leran.   

Källan till klorerade alifater (DNAPL) bedöms i huvudsak vara tidigare 
metallytbehandling på angränsande fastigheter. Det finns inget som tyder på att 
klorerade alifater har hanterats inom utredningsområdet. Källföroreningar på 
angränsande fastigheter har avlägsnats i tidigare saneringar och det bedöms därför 
endast finnas restförorening och spridningsplymer kvar i närområdet. Föroreningen 
förekommer främst i det djupa grundvattnet under leran på >4-5 m djup, se figur 5.3.  

 

Figur 5.3 Schematisk profil genom mittendelen sett mot västra delen av området med garageplan. Norr är till höger i 
bild. 
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5.3. Skyddsobjekt 

5.3.1. Scenarios 
För denna riskbedömning har 3 olika scenarios antagits. 

1. Nuläge; MKM - dagens markanvändning med inhägnat området med lågt 
utnyttjande och användning som förråd för markanläggningsmaterial samt 
parkering.  

De generella riktvärden som finns för MKM ska skydda följande; 

- Skydd av människors hälsa 
o Direktkontakt med jord under arbetsdag 

- Skydd av markmiljön 
o 50% av växter, djur och processer på området  

- Skydd av grundvatten 
o Skydd av grundvatten som resurs 

- Skydd av ytvatten 
o Effekter på miljön i närbeläget ytvatten 
o Haltökning av ej nedbrytbara ämnen 

 
2. Ny detaljplan med bostäder utan garage; KM användning i byggnader ovan 

mark i öppet område under en livstid.  
3. Ny detaljplan med bostäder med garage; KM användning i byggnader ovan 

och under mark i öppet område under en livstid. 

Riktvärden för mark och grundvatten ska efter planerad planändring skydda följande; 

• Skydd av människors hälsa 
o Direktkontakt med jord 
o Spridning via ångor, grundvatten och intag av växter  

• Skydd av markmiljön 
o 75% växter, djur och processer på området 

• Skydd av grundvatten 
o Skydd av grundvatten som resurs 

• Skydd av ytvatten 
o Effekter på miljön i närbeläget ytvatten 
o Haltökning av ej nedbrytbara ämnen 

5.3.2. Människor 
Människor som kommer vistas på fastigheten kan exponeras för föroreningar via 
inandning av ångor från mark samt via direktkontakt med jord och upptag i växter som 
sedan konsumeras. I detta fall baseras exponeringsriskerna på att området används som 
bostadsmark som är öppen och tillgänglig för allmänheten. I både scenario 2 och 3 
kommer vuxna och barn vistas på platsen upp till 24 timmar per dygn en hel livstid. I 
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scenario 1 antas människor vistas på fastigheten i samma utsträckning som på ett 
industriområde, dvs ca 200 dagar per år för vuxna och 60 dagar per år för barn. 

Hälsoriskerna för människan är främst förknippade med tillgängliga ytligt liggande för-
oreningar. Det är dessa föroreningar som människor, i teorin, kan komma i kontakt med 
genom direkt hudkontakt, inandning av damm eller ånga. Exponering för markbundna 
föroreningar kan även ske genom oralt intag av jord, detta bedöms kunna ske framför 
allt vid markarbeten inom området.  

Exponering via intag av dricksvatten från fastigheten bedöms inte vara aktuellt, se Figur 
5.3. I övrigt bedöms det generella antagandet för exponering av föroreningar vid KM 
kunna användas för planerad markanvändning.  

Exponeringsrisk via t.ex. om energibrunnar installeras bedöms vara liten, men teoretiskt 
finns en liten risk om diffusion sker till köldmediet och vidare avgång till luft eller via 
läckage. Installation av energibrunnar på området är dock olämpligt ur 
spridningssynpunkt i övrigt, se 5.4.4, och bedöms därmed inte vara aktuell.   

Skillnaderna mellan scenarierna 2 och 3 är att vid bostäder med garage så hamnar 
bottenplattan och även väggar närmare djupare föroreningar. De kan teoretiskt ge en 
större risk för inträngning av ångor i byggnader, men det ska beaktas att ångtrycket från 
föroreningar normalt sett är uppåtriktat och inte vertikalt mot en vägg. För föroreningar 
tyngre än vatten så sker gasavgång från den lösta andelen i grundvattenytan och 
eventuell fri fas förorening under grundvattenytan utgör inte en direkt spridningsväg 
avseende ånga.  

 

5.3.3. Figur 5.4 Antagna exponeringsvägar för aktuella föroreningar. 
Grundvatten 
Grundvattnet på platsen är påverkat av föroreningar från aktuell fastighet, men också 
från andra källor i närområdet. Dricksvattenuttag eller skyddsvärde som resurs för 
dricksvatten bedöms inte vara aktuellt inom överskådlig framtid, bland annat med 
hänsyn till det centrumnära läget och påverkan från tidigare industriverksamheter. 
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Även om grundvattnet alltid i princip är en skyddsvärd resurs, är skyddsbehovet på den 
aktuella platsen lägre än normalt. Åtgärder på den aktuella fastigheten för skydd av 
grundvatten bör samordnas med åtgärder för andra liknande föroreningar i närområdet 
som påverkar samma grundvattenresurs. Endast åtgärder på aktuell fastighet bedöms 
inte motiverat.  

5.3.4. Ytvatten och sediment 
För detta objekt är det i första hand Eskilstunaån, med ett medelvattenflöde på 24 m/s, 
som är recipient för eventuellt förorenat vatten. Avståndet till ån är några meter.  

Övergripande för Eskilstuna ska det i alla ytvatten, men med särskilt fokus för 
Eskilstunaån, finnas bra förutsättningar för biologisk mångfald, möjligheter till bad, 
fiske och rekreation. Eskilstuna ska ha en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning, 
enligt Vattenplan för Eskilstuna kommun.  

Aktuell status 2015 är dock att Eskilstunaån inte uppnår kraven för god kemisk 
ytvattenstatus. När det gäller ekologisk status visar klassificeringen att så gott som alla 
av kommunens ytvattenförekomster har problem med att nå kraven för god status. 
Eskilstunas sjöar och vattendrag har problem med övergödning, vandringshinder, 
försurning, främmande arter och miljögifter. 

Åtgärder för skydd av ytvatten är motiverat för fastigheten. Riskerna bedöms vara som 
störst vid lågvattenföring, som är 2 m/s, vilket bör utgöra grund för skyddsnivån. 

5.3.5. Markmiljö 
De marklevande mikroorganismerna har ett antal krav för att överleva såsom tillgång till 
lättillgängligt kol, mineraler, näringsämnen, lagom fuktighet etc. Denna miljö 
förekommer framförallt i rotzonen. Även autotrofa mikroorganismer som är beroende 
av oorganiskt kol lever till största delen i rotzonen där det finns tillgång till 
näringsämnen och möjlighet till gasutbyte vilket inte uppnås längre ner i marken. 
Rotzonens tjocklek är beroende av vilken typ av växtlighet som finns och i en 
gräsbevuxen mark är detta lager ca 10-30 cm och där det finns större träd kan djupet 
vara ned mot en meter lokalt. Nedanför detta djup är aktiviteten försumbar i jämförelse. 
(Remedy by Sweden 2012).  

Området bedöms hysa de markekologiska system som är nödvändiga för den typ av 
markanvändning som är aktuell idag. I framtiden, för föreslagen detaljplan, kommer 
markschakt att krävas och ny växtjord med minst 30 cm djup tillföras.  

I Naturvårdsverkets rapport 5977 anges att ”i vissa fall kan markmaterialet ha 
egenskaper (andra än föroreningsgrad) som ger begränsade förutsättningar för att 
återskapa en miljö som kan stödja naturliga funktioner eller försvåra etablering av 
växter och djur. Det kan till exempel vara fallet om marken består av vissa 
fyllnadsmaterial, till exempel rivningsrester eller slagg. I sådana områden är det inte 
alltid lika motiverat med höga skyddskrav på markmiljön.” Fyllningen på fastigheten 
utgörs av sand, grus och sten uppblandat med industrifyllning bestående av metallskrot, 
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gjutsand och slagg. Vid eventuell sanering genom bortschaktning av förorenade massor 
tillförs oftast fyllnadsmaterial såsom makadam eller bergkross som återfyllnadsmassor 
eftersom det är tekniskt lämpligt som anläggningsmaterial. Inte heller detta material 
innehar de egenskaper som krävs för att skapa ett fungerande markekosystem.  

Åtgärder enbart för skydd av markmiljö på fastigheten bedöms inte vara motiverad om 
återfyllning sker med bergkross/makadam och inte odlingsbar mark ska anläggas, då 
förutsättningar för en fungerade markmiljö inte finns av andra anledningar än 
föroreningsnivån. 

5.4. Spridnings- och exponeringsvägar 

5.4.1. I mark till grundvatten och ytvatten 
Föroreningar i mark sprids antingen vertikalt med tyngdlagen eller med vatten som 
spridningsmedium. Vanligast är att vatten på något sätt påverkar föroreningen och kan 
sprida den vidare. Föroreningen kan då spridas antingen löst i vattnet eller på partiklar 
som transporteras med vattnet. Vissa föroreningar som har låg löslighet i vatten kan 
också transporteras som egen fas. För ämnen som är lättare än vatten 
(petroleumprodukter) sker transport på vattenytan och för ämnen som är tyngre än 
vatten (klorerade alifater) är transporten oftast i huvudsak nedåtriktad, men det finns 
också andra strukturer i marken som styr transporten.  

Metaller, olja, PAH förekommer i fyllnadsmassorna som ligger ovan leran och 
grundvattenytan. Spridningen förväntas ske genom den vertikala transport av 
infiltrerande nederbörd som bildar ett markvatten ovan lerlagret. Då stora delar av 
fastigheten är hårdgjord bedöms infiltreringen av nederbörd i marken vara relativt låg 
och under byggnaden i princip obefintlig. De största delarna av nederbörden rinner från 
tak och hårdgjorda ytor till dagvattensystemet utan att komma i kontakt med 
föroreningen.  

Lakbarheten av metall- och PAH-föroreningar har kontrollerats, se bilaga 3, och visats 
betydligt lägre än vad den generella riktvärdesmodellen antar. Dock kan antas viss 
underskattning av den verkliga lakningen vid laktest, men generella riktvärden bedöms 
ändå överskatta riskerna med spridning av metaller i löst fas.  

Den generella riktvärdesmodellen bedöms över lag överskatta riskerna med spridning av 
lösta föroreningar till grundvatten och ytvatten på fastigheten. 

5.4.2. Från mark och grundvatten i ångfas till byggnader 
Flyktiga föroreningar som klorerade alifater, flyktiga oljefraktioner, flyktiga PAH och 
kvicksilver är ämnen som via ångfas kan komma in i byggnader. Antagandena i 
riktvärdesmodellen bygger på normaltäta jordar, relativt kort avstånd mellan förorening 
och byggnadens bottenplatta och i övrigt ganska goda förutsättningar för ånga att ta sig 
in i byggnader och ansamlas där.  
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Det är i huvudsak oljeföroreningar och PAH som utgör spridningsrisk via ångfas, då 
övriga ämnen som klorerade alifater och kvicksilver inte påträffats i så höga halter i 
mark eller grundvatten. Förorening av klorerade alifater förekommer i huvudsak på ett 
större djup, antingen i tät lera eller under ett tjockt lerlager och i grundvatten som 
skyddar mot uppträngande ångor. Generella riktvärden bedöms därmed överskatta 
riskerna med klorerade alifater. Se även tidigare riskbedömning i bilaga 4. 

De utförda porluftsmätningar i sondrör, utifrån dagens markyta, visar på låga risker, se 
bilaga 2. Påverkan från BTEX finns från den norra oljeföroreningen och risker kan inte 
uteslutas, speciellt om grundläggning sker djupare och närmare föroreningskällan. Det 
blir mer relevant för scenario med garage i källarplan.  

Uttag och användning av grundvatten på fastigheten bedöms inte vara aktuell, varför 
specifika risker med det inte utreds vidare.  

5.4.3. I mark via ledningar/ledningsgravar 
Ledningsgravar i tät lera kan lätt transportera lösta föroreningar och även ansamla 
föroreningar i separat fas. Inga gamla dagvattenledningar bedöms finnas kvar eller ska 
vara kvar i framtiden. Det bör dock beaktas vid framtida markarbeten att ledningsgravar 
specifikt ska kontrolleras med avseende på föroreningsförekomst.  

Det är även av vikt vid projektering och anläggning av nya ledningar att beakta 
eventuell påverkan från organiska ämnen på t.ex. dricksvattenledningar.  

5.4.4. I mark, grundvatten och porluft vid pålning/borrning 
Grundläggning genom pålning till berggrund kan vara aktuell för fastigheten vid 
uppförande av nya byggnader. Detta kan öppna nya spridningsvägar för föroreningar i 
mark, grundvatten och porluft. Pålningen innebär att de täta lerlagren genomträngs och 
att en potentiell spridningsväg för föroreningen skapas, både nedåtriktad genom 
infiltration av markvatten eller frifas förorening och uppåtriktat genom uppträngande 
porluft eller uppträngande djupt grundvatten.  

Vid pålning i täta lerlager sker dock en kompaktering i leran när pålen drivs ner som 
inom kort återställs när trycket i leran kring pålarna jämnas ut. Generellt sett kommer 
därför lerlagret sluta tätt runt pålar till den grad att spridning längs med pålar stoppas. 
Det innebär att det inte finns någon transportväg, varken för vatten eller gas, att förflytta 
sig utmed pålarna, när väl trycket i leran är utjämnat. Detta har konstaterats vid 
användande av runda pålar med konformad spets, SGI (2019). Dessa pålar minimerar 
genomslaget i leran och har visats ha god tätning mellan lera och påle samt låg till 
obefintlig genomsläpplighet av vatten och ångor. Övriga typer av pålar har inte testats, 
men kan också vara lämpliga om motsvarade egenskaper/förhållanden för leran kan 
påvisas. Solida pålar eller pålar som inte är öppna från botten utgör en mindre risk då en 
spridningsväg för gasfas från grundvatten eller underliggande jord i pålen inte kan 
uppstå.   
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Det största risken för spridning av förorening av petroleumämnen och klorerade alifater 
vid pålning bedöms vara om föroreningen enbart eller i huvudsak förekommer ovan 
eller i lerlagret och underliggande mark och grundvatten inte är förorenat. För 
petroleumämnen, som i huvudsak är lättare än vatten, är risken mindre att större 
mängder förorening dras med till underliggande grundvatten. På aktuell fastighet är i 
huvudsak petroleumämnen som förekommer i mark ovan leran samt i mark och 
grundvatten under lerlagret som är påverkat av klorerade alifater. Det är i huvudsak 
påverkan från omkringliggande källor. Den potentiella spridning som pålning genom de 
måttligt förorenade lager som tidigare undersökningar påvisat bedöms därmed vara liten 
och bedöms inte påverka föroreningssituationen i stort. Pålning genom ett kraftigare 
förorenat område, till exempel om fri fas förorening kan påvisas, utgör dock en större 
spridningsrisk både till mark och grundvatten och som beroende på antalet pålar kan 
påverka föroreningssituationen i stort. Pålning genom fri fas bör inte utföras. 

Förorening av klorerade alifater är tyngre än vatten och kan spridas i berg via 
sprickzoner. Borrning i berg riskerar att öppna spridningsvägar mellan sprickzoner och 
kan sprida föroreningar till områden som inte är påverkade ännu. Bergsborrning bör 
därför undvikas. För petroleumämnen, som i regel är lättare än vatten, är detta normalt 
sett inte en risk. 

6. FÖRSLAG TILL PLATSSPECIFIKA 

RIKTVÄRDEN 

Platsspecifika riktvärden har beräknats för metaller, PAH och petroleumämnen som 
underlag för fortsatt riskbedömning. Riktvärden har tagits fram för de 3 olika 
scenarierna som beskrivs under kap 5.3.1. 

• Nollalternativ – nuläge 
• Ny detaljplan med garage 
• Ny detaljplan utan garage 

De avsteg som gjorts för de olika scenarierna har motiverats i kapitel 6 ovan och finns 
angivna för det olika beräkningarna i bilaga 5. 

6.1. Metaller och PAH i fyllning 
För metaller och PAH i fyllningsjord har platsspecifika riktvärden beräknats utifrån att 
det är ett större område som är påverkat, att dricksvatten inte beaktas som 
exponeringsväg och att flödet i Eskilstunaån ger en större utspädning och mindre risker 
i ån än i generella fallet. Det bedöms vara liten skillnad mellan alternativen med eller 
utan garage avseende metaller och också liten skillnad mot generella riktvärdet för KM.  
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Tabell 6.1 Förslag till platsspecifika riktvärden för mark jämfört med generella riktvärden för KM för de olika 
scenarierna att genomföra detaljplanen med eller utan garage samt jämfört med dagens läge, Nollalternativet. På 
grund av små skillnader rekommenderas riktvärde DP med garage användas för hela området. 

 

Laktester har visat på låg lakning vilket gör att beräknade riktvärden sannolikt 
överskattar riskerna både avseende spridning och upptag i växter och markmiljö på 
platsen, se bilaga 3.  

Dessutom antas att biotillgängligheten är 1, dvs att hela totalhalten är tillgänglig för 
upptag vid exponering. Det bedöms vara en kraftig överskattning av riskerna för växter, 
markmiljö och människor.  

I kap 5.3.5 anges att markmiljö inte ensamt bör vara styrande för åtgärder och som 
underlag för bedömning har samma beräkning som ovan utförts utan att beakta 
markmiljöskyddet. Resultatet redovisas i tabell 6.2. och halter som skiljer sig från tabell 
6.1 anges med röda siffror. I nollalternativet – nuläget, har ingen justering för 
markmiljöskyddet utförts. 

För bedömning av påvisade halter föreslås att PSRV ”DP med garage”, som är de något 
lägre riktvärdena, används i första hand.  
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Tabell 6.2 Samma beräkning som tabell 6.1, justerat för att markmiljöskyddet inte bör vara ensamt styrande för 
riktvärdet. Halter upp till beräknade riktvärden utan markmiljöskydd bör kunna accepteras för massor som används 
på ett sätt där de inte bedöms kunna påverka markmiljön. 

 

6.2. Petroleumämnen och PAH i oljeförorenade områden 
I de två grovt avgränsande områdena där oljeförorening påvisats har riktvärden 
beräknats för oljefraktioner och PAH. Riktvärden för PAH har även beräknats för 
fyllningsjorden, kap 6.1, men avser då PAH som är mer partikelbunden och tillhör 
fyllningen. I denna beräkning avses PAH som hör samman med oljeföroreningen. 
Skillnaden är dock i stort endast det förorenade området storlek.  

För petroleumföroreningarna har platsspecifika riktvärden beräknats utifrån att det är ett 
större område som är påverkat, att dricksvatten inte beaktas som exponeringsväg och att 
flödet i Eskilstunaån ger en större utspädning och mindre risker i ån än i generella fallet. 
Det bedöms vara liten skillnad mellan alternativen med eller utan garage och också liten 
skillnad mot generella riktvärdet för KM, se tabell 6.3. 
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Tabell 6.3 Förslag till platsspecifika riktvärden för mark jämfört med generella riktvärden för KM för de olika 
scenarierna att genomföra detaljplanen med eller utan garage samt jämfört med dagens läge, Nollalternativet. 

 

I kap 5.3.5 anges att markmiljö inte ensamt bör vara styrande för åtgärder och som 
underlag för bedömning har samma beräkning som ovan utförts utan att beakta 
markmiljöskyddet. Oljeföroreningar förekommer även på ett större djup där den 
biologiska aktiviteten har avtagit och djup > 2 meter berörs mer sällan av markschakt 
för t.ex. ledningar. Risken för omblandning är mindre och ur risksynpunkt är det därför 
mer relevant att jämföra med beräknade riktvärden i tabell 6.4. Halterna i tabell 6.4 som 
skiljer sig från halterna i tabell 6.3 anges med röda siffror. I nollalternativet – nuläget, 
har ingen justering för markmiljöskyddet beaktats, men även där ska djupet till 
föroreningen beaktas ur risksynpunkt. 

Tabell 6.4 Samma beräkning som tabell 6.3, justerat för att markmiljöskyddet inte bör vara ensamt styrande för 
riktvärdet. Halter upp till beräknade riktvärden utan markmiljöskydd bör kunna accepteras för massor som används 
på ett sätt där de inte bedöms kunna påverka markmiljön. 
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Avståndet till föroreningen har viss betydelse för vissa flyktiga ämnen, men 
skillnaderna är små i det här fallet. För bedömning av påvisade halter föreslås att PSRV 
”DP med garage”, som är de något lägre riktvärdena, används i första hand.  

För flera av ämnena är det skydd för markmiljö som är styrande för riktvärdena och det 
kan skilja upp till 25 gånger mellan beräknade riktvärden med eller utan KM-skydd. 
Massor som till exempel låses in under konstruktioner eller ligger på stort djup bedöms 
inte kunna påverka markmiljön. Halter upp till beräknade riktvärden utan 
markmiljöskydd bör kunna accepteras för dessa massor. Vid projektering av 
saneringsåtgärder bör man därför ta hänsyn till detta och ta tillvara jord som kan 
återanvändas för att minimera mängden massor som behöver transporteras bort från 
området som saneringsmassor.  

7. SAMMANFATTANDE RISKBEDÖMNING 

7.1. Naturvårdsverkets utgångspunkter 
Utifrån långsiktighet och hållbarhet har Naturvårdsverket formulerat viktiga 
utgångspunkter för efterbehandlingsarbetet i Sverige. Syftet är att skydda hälsa, miljö 
och naturresurser nu och i framtiden. Utgångspunkterna enligt kvalitetsmanualen 
(Naturvårdsverket, 2021), som bör vara vägledande i arbetet med efterbehandling av 
förorenade områden, listas kortfattat nedan. 

• Bedömning av miljö- och hälsorisker vid förorenade områden bör göras i såväl 
ett kort som långt tidsperspektiv.  

• Grund- och ytvatten är naturresurser som i princip alltid är skyddsvärda.  
• Spridning av föroreningar från ett förorenat område bör inte innebära vare sig en 

höjning av bakgrundshalter eller utsläppsmängder som långsiktigt riskerar att 
försämra kvaliteten på ytvatten- och grundvattenresurser.  

• Sediment- och vattenmiljöer bör skyddas så att inga störningar uppkommer på 
det akvatiska ekosystemet och så att särskilt skyddsvärda och värdefulla arter 
värnas.  

• Markmiljön bör skyddas så att ekosystemets funktioner kan upprätthållas i den 
omfattning som behövs för den planerade markanvändningen.  

• Lika skyddsnivåer bör eftersträvas inom ett område som totalt sett har samma 
typ av markanvändning, exempelvis ett bostadsområde.  

• Exponeringen från ett förorenat område bör inte ensam stå för hela den 
exponering som är tolerabel för en människa. 

7.2. Bedömning av om betydande kunskapsluckor 
Detaljprojektering för området har inte utförts och det är ännu inte helt fastställt vilka 
typer av anläggningsarbeten som ska utföras. Det har bland annat betydelse för behovet 
av anläggningsschakt. Om stora delar av område ändå ska schaktas ur kommer det 
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förorenade området att minska, vilket kommer ha betydelse för föroreningens belastning 
på påverkansområdet. Denna utredning görs därför övergripande. 

I övrigt är området undersökt i flera omgångar de senaste 15 åren och alla delar och 
medier i området har provtagits. Markprovtagning har utförts både som stickprover (ca 
30-40 st), samlingsprover (totalt drygt 100 st provpunkter), grundvatten vid flera 
tillfällen (totalt ca 20 provpunkter) och antalet provpunkter bedöms därför vara 
tillräckligt för att utgöra underlag för denna bedömning, se även antal analyserade 
prover i tabeller i bilaga 2.  

Det bedöms inte finnas betydande kunskapsluckor kring föroreningssituationen. 

7.3. Jämförelse mellan representativa halter och haltkriterier 

7.3.1. Metaller och PAH förorenad fyllning 
I tabell 7.1 kan utläsas att området som helhet, det vill säga medel- och medianvärde av 
samlingsprovtagningen, inte utgör någon risk i Nollalternativet, såsom fastigheten 
används och ligger idag. Avseende maxhalter från samlingsprovtagningen så 
förekommer dock risker med påvisade halter PAH samt koppar, bly och zink, varför 
delområden bedöms utgöra risker vid dagens användning. Riskerna är då framför allt 
kopplat till skydd för markmiljön på platsen, men även skydd för grundvatten.  

Stickprovtagningen, som visar ännu mindre delar av området, visar på ännu större 
risker. I det perspektivet så utgör samtliga maxhalter och även flera medel- och 
medianhalter en risk vid samtliga scenarion.  

Skillnaden mellan uppförande med eller utan garage är marginell och beaktat att man 
vid grundläggning av garage sannolikt ligger på en lägre nivå än där fyllningen 
förekommer, är jämförelse med riktvärde för scenario med garage (mindre avstånd till 
föroreningen) inte relevant att jämföra mot.  
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Tabell 7.1 Jämförelse representativa halter från stickprovtagning och samlingsprovtagning i fyllningsjord med 

haltkriterier. 

 

Laktest av metaller visar på låg lakning och grundvattenprover visar på relativt låg 
påverkan. Styrande för riktvärden metaller och PAH är i huvudsak markmiljö, men 
annars till stor del intag av växter och intag av jord. Som helhet bedöms förorening av 
metaller och PAH utgöra liten risk för spridning till omgivande grundvatten och 
ytvatten. Det gör att nollalternativet utifrån dagens användning, trots att vissa riktvärden 
överskrids, inte bedöms kräva riskreduktion avseende tungmetaller och PAH i 
fyllningsjord. På lite längre sikt kan dock förhållanden ändras som kräver en annan 
riskbedömning. 

För omställning till ny detaljplan krävs riskreduktion avseende metaller och PAH i 
fyllning. 

7.3.2. Petroleumförorening och PAH 
Vid jämförelse mellan uttagna maxhalter på markprover och jämförvärden finns risker 
idag, men avseende medel- och medianhalter är det något enstaka prov som visar på 
risker i nollalternativet, se tabell 7.2. Det prover uttagna mitt i den norra 
oljeföroreningen. 

För omställning till bostäder krävs åtgärder i både det norra och södra området. Det 
norra området förefaller mer förorenat, till större djup och i högre halter. Även porluften 
har påvistas påverkad i det området. Riskreduktion bedöms krävas både i mark och 
grundvatten.  
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Det södra området visar dock på lägre halter och riskreduktionsbehovet i mark utifrån 
analyserade prover är i huvudsak riktat mot markmiljön på platsen. I både det ytliga och 
djupa grundvattnet har oljefraktioner påvisats som indikerar åtgärdsbehov, men i det 
djupa grundvattnet, som endast är provtaget för oljefraktioner 2018, är det sannolikt att 
det är påverkan från klorerade alifater, eventuell olja från stålrör eller 
korskontaminering vid provtagning som ger de förhöjda halterna. Oljeförorening rör sig 
normalt sett inte till nivåer under grundvattenytan och genom leran.  

Tabell 7.2 Jämförelse representativa halter från stickprovtagning och samlingsprovtagning i fyllningsjord med 

haltkriterier. 

 

7.3.3. Klorerade alifater 
I jord har klorerade alifater inte påvisats över laboratoriets rapporteringsgräns och i 
grundvatten har låga till måttliga halter påvistas. I tidigare riskbedömning avseende 
klorerade alifater på Vikingen 9 och 15 är slutsatsen att det på Vikingen 15 endast finns 
en spridningsplym där nedbrytningsprodukter långsamt rör sig norrut med grundvattnet, 
se bilaga 4. Den teoretiska exponeringsvägen för människor är endast via ånginträning i 
byggnader, vilket inte bedöms vara aktuellt för det djupa grundvattnet under leran där 
lerlagret skyddar mot ånguppträning. I grundvatten ovan leran har endast mycket låga 
halter påvisats som inte bedöms utgöra risk.  

Risk för spridning från grannfastigheter kvarligger endast i det djupa grundvattnet, då 
föroreningar ovan lerlager är åtgärdade på Vikingen 7-9 söder om Vikingen 15 och på 
Valpen 2, väster om Vikingen 15. Även norr om Eskilstunaån har föroreningar ovan 
lerlager avseende klorerade alifater åtgärdats. 

Ingen riskreduktion bedöms krävas för klorerade alifater. 

7.4. Styrande miljö- och hälsorisker och behov av riskreducering 
I nollalternativet, med dagens markanvändning, bedöms det inte finnas ett akut 
åtgärdsbehov. De mindre delområden som är kraftigt förorenade bedöms inte utgöra en 
risk med den nyttjandegrad som marken har idag. Ingen eller liten spridning bedöms 
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ske, men påverkan på markmiljö på platsen är sannolik. För att uppnå MKM-status 
finns ett behov av riskreducering, både avseende fyllningsjord och oljeföroreningar. 

För omställning till ny detaljplan krävs riskreduktion avseende metaller och PAH i 
fyllning samt för oljeföroreningar i fyllning och lera. 

Ingen riskreduktion för klorerade alifater är utifrån uppmätta halter motiverad, men 
skyddsåtgärder i byggnader rekommenderas som extra försiktighetsåtgärd. 

7.4.1. Behov av riskreduktion för ny detaljplan bostäder 
Enligt tabell 7.3. kan utläsas att riskreduktion behövs i bärlager i södra delen (EO2) av 
område med avseende på PAH-H, se provplan i figur 7.1. Överskridandet är marginellt 
och kopplat till intag av växter som odlas på platsen. I de flesta exploateringsprojekt 
kommer dock nytt markmaterial att tillföras i markytan och odling i befintligt marklager 
är inte sannolik. Risken bedöms vara överskattad och massorna bör kunna användas på 
platsen som återfyllning på plats där förutsättning för fungerande markmiljö inte finns i 
övrigt och där markmiljön på delar där den behövs inte påverkas. 

 

Figur 7.1 Provplan med benämning av alla områden. 

För övrig fyllning som förekommit utanför tidigare byggnader på området krävs 
riskreduktion för PAH-M, PAH-H, arsenik, kadmium, bly, koppar och zink. Avseende 
arsenik (i EO4) är det marginellt överskridande som ligger inom analysens felmarginal, 
men kan också ha orsakats av någon punktkälla som inte uppmärksammats vid 
provtagningen. Avseende kadmium (i EO5) är det sannolikt kopplat till den östra delen 
av området som har indikerat på högre halter (EW5). 
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För koppar och zink är det endast skydd för markmiljö som kräver riskreduktion, men 
för bly krävs riskreduktion i samtliga delområden med avseende på intag av jord. Det 
innebär att skydd för markmiljö i stort inte påverkar vilken jord som är i behov av 
åtgärd.  

För PAH-M och PAH-H är det inandning av ånga respektive intag av växter som är 
styrande för behov av riskreduktion i EO4, EO5 och EO6. I bärlager EO2 och i EO3 är 
det dock endast skydd för intag av växter som är styrande. 

De förhöjda halterna kobolt i EW1 och EW4 (lera under fyllning) är marginellt förhöjda 
och bedöms vara naturligt förhöjd bakgrundshalt. Dessa halter bedöms inte kräva 
riskreduktion.  

Tabell 7.3 Resultat av samlingsprovtagning jämfört med PSRV DP med garage med kommentar vilka risker 
uppmätta halter bedöms medföra, se kommentar.  
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I norra delen (EO3, EO4, EO5 och EWB3) finns ett avgränsat område där koppar och 
blyhalter kan utgöra risk för grundvatten. Lakbarheten har dock i tester visats låg, varför 
riskerna sannolikt är överskattade. Området markeras i figur 7.2.  

Sammanfattningsvis krävs riskreduktion i på följande ytor och ungefärliga djup, enligt 
figur 7.2. För detaljplanens genomförande är det dock endast hälsorisker som är 
styrande, men det bedöms i det här läget inte påverka vilka ytor som kräver 
riskreduktion då även hälsorisker finns.  

 

Figur 7.2 Områden i behov av riskreduktion markerade tillsammans med antaget djup. Två områden är markerade 
med ingen riskreduktion är del befintlig byggnad som ska vara kvar och den andra större ytan avser område under 
tidigare byggnad med källare som rivits, där det inte finns någon fyllning kvar. 

7.5. Påverkan på miljökvalitetsnormer 
Beräknade riktvärden bedöms inte påverka möjligheter att uppnå miljökvalitetsnormer 
för ytvatten och grundvattenförekomster som kan anses viktiga för vattenförsörjningen 
nu eller i framtiden, se bilaga 6. 

Beräknade PSRV, med eller utan markmiljöskydd, såväl som generella riktvärden för 
KM bedöms teoretiskt kunna påverka grundvattnet på platsen så att generella MKN för 
grundvatten inte kan uppnås. Grundvattnet på platsen bedöms dock inte utgöras av en 
grundvattenförekomst som kan anses vara viktig för vattenförsörjningen nu eller i 
framtiden, eller heller kunna påverka en sådan grundvattenförekomst, se även bilaga 1. 
PSRV bör därför inte jämföras med MKN för grundvatten utan de grundvattenkriterier 
som finns i riktvärdesmodellen bör gälla som jämförvärde. Beräknade riktvärden 
påverkar inte möjligheten att grundvattenkvalitetskriterier i Naturvårdsverkets 
riktvärdesmodell kan uppnås.   
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8. ÅTGÄRDSUTREDNING 

8.1. Åtgärdsområde 

8.1.1. Inom utredningsområdet 
Åtgärder är motiverade för fyllningsjord och i oljeförorenade områden för omställning 
till ny detaljplan. I det oljeförorenade områdena kan även åtgärd av grundvatten vara 
aktuellt. Om förorening i mark åtgärdas kommer dock förorening i grundvatten på sikt 
att avta, då källan till föroreningen då avlägsnats. Åtgärder i grundvatten behöver därför 
inte vara prioriterade. 

Övergripande har antagits att all fyllningsjord kräver åtgärd, förutom bärlager i södra 
delen. Det finns även delområden som visar på lägre föroreningsgrad och som vid 
detaljprojektering skulle kunna visas vara lämpliga att kvarlämna eller återanvända på 
platsen, se kap 7.4.1 

Åtgärder kan även krävas i byggnad som kvarlämnats, se figur 8.1. Byggnaden är inte 
undersökt i detalj. Det bedöms dock krävas omfattande ombyggnad vid omställning till 
bostäder oavsett eventuell kvarlämnade föroreningar, varför eventuell föroreningsgrad 
inte påverkar detaljplanen i stort. 

 

Figur 8.1 Byggnad som kvarlämnats som ska byggas om till bostäder. 

8.1.2. Utanför utredningsområdet 
För den blivande parkmarken mellan ån och utredningsområdet är halter bly och koppar 
så pass höga att det kan utgöra risk för markmiljön på platsen. Halterna bly utgör även 
risk ur ett hälsoperspektiv avseende intag av jord och intag av växter vid ett KM 
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scenario. Då det kommer vara en bostadsnära park bör risknivån motsvara KM. Risk 
med intag av växter bedöms dock vara överskattad, då odling av ätbara växter på 
platsen är mindre sannolik. Om markytan är hårdgjord eller bevuxen med en gräsyta på 
ny matjord, bedöms även riskerna med intag av jord vara överskattade. Grävning i 
parkmark görs normalt sett inte på samma sätt som i en trädgård, varför 
exponeringsrisken bedöms vara lägre. Blyhalten utgör en teoretisk risk för påverkan på 
ytvattnet, men då laktester indikerar på överskattade risker med utlakning, är det oklart 
om massorna utgör risk. Påverkan från den blivande parkmarken på ett sanerat 
utredningsområde bedöms dock vara försumbar. 

Omkringliggande gatumark har inte undersökts och har inte ingått i utredningsområdet. 
Föroreningsgraden bedöms dock inte avvika i stort från utredningsområdet och 
återkontaminering på ett sanerat utredningsområde är mindre troligt men kan inte 
uteslutas. Om föroreningar påträffas i schaktväggar mot gatumark kan åtgärder för att 
förhindra spridning in i utredningsområdet vidtas. 

Blivande gång- och cykelbana söder om området har sanerats i samband med sanering 
av Vikingen 7-9, 12 och 16. 

8.2. Platsspecifika förutsättningar 
Fyllningsjorden bedöms bestå av naturlig sten och jord blandat med skrot, slagg och 
gjutsand. Stor andel av fyllningsjorden kommer påverkas av en anläggningsschakt, som 
gör att fyllningen helt eller delvis schaktas ur oavsett föroreningsgrad. 
Föroreningsgraden i fyllningen gör dock att det finns begränsat med mottagare av 
schaktmassorna och transportvägar till deponi/mottagare kan bli långa. Vid åtgärd bör 
därför beaktas att så stor andel som möjligt av fyllningsjorden kan behållas på platsen. 
Återfyllning i saneringsområden bör utföras med utsorterade massor med acceptabla 
halter.  

Leran på området har inte undersökts med avseende på sulfidhalt, vilket bör beaktas för 
val av åtgärd. 

Tiden för genomförande av saneringsåtgärder bedöms bli relativt knapp, när väl 
detaljplanen är godkänd. Tidsaspekten bedöms begränsa för genomförande av åtgärder 
som innebär att längre behandlingstider av massor på aktuell plats inte är aktuella. 

Skredrisker vid schaktåtgärder nära ån och eventuell djupschakt i lera ska antas.  

8.3. Naturvårdsverkets utgångspunkter 
Naturvårdsverkets utgångspunkter för efterbehandling har formulerats utifrån 
långsiktighet och hållbarhet i syfte att skydda hälsa, miljö och naturresurser nu och i 
framtiden. Utöver detta finns det fler aspekter som bör vara vägledande i 
åtgärdsutredningen enligt kvalitetsmanualen (Naturvårdsverket, 2021). Dessa är:  

• Efterbehandlingsåtgärderna bör reducera miljö- och hälsoriskerna så långt det är 
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.  
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• Åtgärderna bör vara av engångskaraktär.  
• Skador som kan uppstå under genomförandet ska vara mindre än de skador som 

totalt kan komma att orsakas av det förorenade området.  
• De avslutade åtgärderna bör inte annat än under en övergångsperiod kräva 

underhåll och skötsel. Viss långsiktig övervakning av skyddsåtgärder vid 
deponier, inneslutningar, barriärer och åtgärder med obeprövad teknik kan dock 
behövas.  

• Bästa tillgängliga teknik (Best Available Technology, BAT) bör användas, om 
det inte medför orimliga kostnader.  

• Energisnål teknik bör väljas så långt det är möjligt.  
• Efterbehandlingsåtgärder bör utföras så att den planerade framtida 

markanvändningen begränsas så lite som möjligt.  
• Åtgärderna bör genomföras så att området inte återförorenas på grund av 

spridning från delar där åtgärder ännu inte genomförts.  
• Efterbehandling bör om möjligt genomföras innan spridning av föroreningar 

leder till behov av mer kostsamma åtgärder och innan akuta situationer uppstår.  
• Åtgärder bör väljas och genomföras så att intrånget i andra intressen blir så litet 

som möjligt, till exempel vad gäller kulturminnesvården. 
• Om föroreningar lämnas kvar bör inte ytterligare efterbehandling eller utförande 

av skyddsåtgärder omöjliggöras, till exempel genom att ny bebyggelse uppförs 
på det förorenade området, utan att konsekvenserna har utretts ordentligt.  

• Kvarlämnas föroreningar i fast fas bör skyddsåtgärder eftersträvas som reducerar 
riskerna i motsvarande mån eller som har motsvarande skyddseffekt som om 
massorna hade omhändertagits på deponi. 

8.4. Tillgängliga åtgärdsmetoder/-tekniker 
Vid urval av åtgärdsmetoder har i första hand metoder som innebär massreduktion av 
föroreningar beaktats, i andra hand kan stabiliseringsmetoder och barriärlösningar vara 
aktuella som stänger inne och håller förorening på plats. Även skyddsåtgärder för att 
förhindra exponering för skyddsobjekt kan vara aktuella. Åtgärdsmetoderna kan 
användas som enskilda åtgärder eller i kombination med varandra för att uppnå önskad 
riskreduktion.  
 
Riskreduktion krävs för;  

• oljeförorening i fyllning och torrskorpelera i två delområden (norra och södra) 
• fyllningsjorden (metaller, PAH)  
• eventuellt för klorerade alifater i grundvatten under lera 

 
Stor del av fyllningsjorden antas omfattas av anläggningsschakt, som innebär att 
befintlig jord tas bort och ersätts med packningsbar fyllning för grundläggning av 
byggnader, körytor och asfaltsytor. För eventuella grönytor krävs urgrävning och 
ersättning med mullhaltig jord. Omfattningen av anläggningsschakten är inte fastställd, 
men påverkar val av åtgärd för fyllningsjorden. I den del som ska bebyggas med garage 
antas anläggningsschakten vara minst 1,5-1,7 m djup och i övriga delar minst 0,6 m. 
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Någon annan åtgärdsmetod än schakt för fyllningen är därför knappast aktuell. Det är 
dessutom en blandförorening av metaller, PAH och olja i fyllningen, som begränsar 
urvalet av tillgängliga åtgärdsmetoder för in-situ behandlingar. Schakt och borttransport 
innebär massreduktion från den aktuella platsen, men behandling på annan plats krävs 
för att uppnå verklig massreduktion av föroreningar. Schakt och jordtvätt kan utföras på 
platsen för bästa lösning ur hållbarhetssynpunkt, men jordtvättsanläggning på annan 
plats kan även vara aktuellt att nyttja. Separat miljötillstånd eller anmälan för 
jordtvättanläggning krävs och tidsaspekten för det bör därför beaktas.  

För oljeföroreningar på större djup än fyllningsdjupet, kan dock andra tänkbara 
åtgärdsalternativ än schakt och borttransport finnas. På åtgärdsportalen 
(http://www.atgardsportalen.se/) beskrivs en rad efterbehandlingstekniker för organiska 
föroreningar som olja.  

Många in-situ metoder bygger på en teknik med genomsläppliga jordar där tillsatsmedel 
och luft kan tillsättas varpå de tillsatta medlen förutsätts kunna distribueras runt i 
matrisen. I en lerjord, som helt eller delvis är tät, sker detta betydligt långsammare och 
effekten av dessa åtgärder blir då sämre och kanske till och med uteblir. Dessa metoder 
har därför inte utretts vidare.  

Kemisk oxidation är en metod som är mindre beroende av jordlagrens 
kornstorlekssammansättning och kan fungera bättre på täta jordar så länge viss transport 
av vatten kan ske i matrisen. Dock fungerar inte metoden i omättad zon, vilket 
diskvalificerar metoden om jord ovan grundvattnets trycknivå avses behandlas.  

Kemisk reduktion kan dock utföras även på omättad zon, beroende på hur 
reduktionsmedlet tillförs. Tillsats sker antingen i en reaktiv barriär i grundvattenzonen 
eller så tillförs medlet genom direktinjektering i jord som för spridas tillsammans med 
ett bärarmaterial, t.ex. bentionitlera. 

Biologisk behandling är baserad på att mikroorganismer, främst bakterier, hjälper till att 
bryta ner organiska föroreningar. Metoden kan utföras genom grundvattenpumpning/ 
återinjektering eller genom tillsats av näringssubstrat och mikroorganismer via 
direktinjektering eller biosparging. Metoden lämpar sig bra där det inte föreligger ett 
akut saneringsbehov, då behandlingstiden kan vara lång. 

Termisk behandling används främst för klorerade lösningsmedel, men kan användas 
även för oljeföroreningar. Metoden innebär att marken värms upp och fungerar väl i 
berg och vattenrika områden där värmen kan behållas. För den ytliga leran är det därför 
inte en lämplig metod. Därför utvärderas metoden inte vidare i denna åtgärdsutredning, 
då större del av oljeföroreningarna bedöms ligga i den ytliga leran. 

Övervakad naturlig nedbrytning är en rad naturligt förekommande processer som under 
rätt betingelser spontant reducerar föroreningsinnehållet av organiska föroreningar i jord 
och grundvatten. Metoden är långsam och enligt åtgärdsportalen kan det ta flera år och 
ibland flera decennier innan ett förorenat område kan betraktas som sanerat med 



 

 

 

 Vikingen 15, Eskilstuna

 6005-167

 2022-01-31 s 38 (54)

övervakad naturlig självrening. Detta bedöms inte vara lämpligt för behandling av 
påträffade oljeföroreningar, endast för kvarvarande plymer. Metoden tas därför inte upp 
vidare för utvärdering. 

Då metoder som innebär massreduktion finns tillgängliga för aktuella föroreningar i 
mark, bedöms inte barriärlösningar som stänger inne föroreningen på platsen vara 
aktuella som huvudalternativ. Barriärlösningar kan dock bli aktuella för föroreningar i 
byggnad, då installation av ångspärr och pågjutning med ny betong är en metod som 
ofta används. Olja i betong kan förekomma och barriärlösning rekommenderas som 
åtgärd i kombination med massreduktion genom tvättning, fräsning eller bilning. Denna 
metod fungerar bäst när det finns en tydlig överbetong som ofta är porösare där 
föroreningar ansamlats. I detta fall saknas överbetong och risk finns att dessa metoder 
inte blir särskilt effektiva. Vidare utredning av alternativen görs därför inte i denna 
åtgärdsutredning, men ytterligare utredning kring detta rekommenderas när projektering 
av byggnader sker. Barriärlösningen är dock en metod som kan ge önskad riskreduktion 
och är ett gångbart alternativ. Metoder som innebär t.ex. biologisk nedbrytning av olja i 
betong rekommenderas inte då det är svårt att följa upp resultat av sådan åtgärd i betong 
samt att åtgärden är en för långsam process för genomförande av detaljplanen. 

Behov av skyddslösningar för föroreningar i mark bedöms egentligen inte vara aktuellt, 
men skyddsåtgärder som förhindrar exponering via inomhusluft kan ändå 
rekommenderas som en extra säkerhetsåtgärd. I det fallet kan olika åtgärder på byggnad 
som förhindrar att flyktiga organiska föreningar (VOC) såsom oljeföroreningar och 
klorerade alfiater. 

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de åtgärdstekniker som anses aktuella för 
Vikingen 15. 

8.4.1. Åtgärd massreduktion - schakt och borttransport 
Urschaktning och borttransport av förorenade massor, s.k. grävsanering, är den idag 
mest använda saneringsmetoden. Metoden bygger på att förorenade massor grävs ur, 
klassificeras, transporteras bort för behandling och ersätts med godkända externa eller 
återanvända massor. Schakt sker med grävmaskin och förorenade massor lastas direkt 
till lastbil för transport till deponi alternativt transport till tillfälligt upplag. Metoden 
begränsas av att mycket planering kan krävas (logistik, spontning, stämpning, 
skyddsåtgärder med mera) vid schakt av större ytor, nära konstruktioner eller vid djupa 
schakt. Metodens fördel är dock att den med säkerhet ger snabb mass- och riskreduktion 
på platsen. 

Enligt resonemang ovan bedöms det vara den enda metoden som är aktuell för åtgärd av 
fyllningsjorden då det ändå kommer utföras anläggningsschakt. För eventuellt 
resterande fyllning som kräver riskreduktion finns då ingen metod som kan konkurrera 
avseende tid, ekonomi, genomförbarhet och erhållen riskreduktion. Åtgärden kan utförs 
genom att massorna borttransporteras till deponi eller behandlas i jordtvättanläggning 
på plats eller på annan plats.  
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Metoden har dock begränsningar i att om föroreningar förekommer under befintliga 
byggnader som ska behållas så kan dessa massor inte åtgärdas. Det är dock en liten del 
av området som i så fall berörs av detta och bedöms inte påverka detaljplanen i stort. 

I princip är det hela utredningsområdets yta som har fyllningsjord som behöver åtgärdas 
med djupet i medeltal 1,5 m under markytan. Översta 0,3 m i halva området bedöms 
kunna återanvändas som fyllningsjord på platsen. Föroreningen bedöms i det fallet 
omfattas av ca 27 000 m3, vilket är totalt ca 46 000 ton som behöver schaktas. För 
eventuell tillkommande schakt för oljeförorenade områden uppskattas ytterligare 3200 
m3 (schakt till 2-2,5 m djup) för oljeförorening. Det blir ca 5 500 ton ytterligare massor. 
För kalkyl av åtgärdskostnader har antagits att 55% av massorna har halter mellan KM-
MKM och 40% har halter mellan MKM-FA och 5% har halter FA. 

 

Kostnad för schakt inkl projektering, byggledning, miljökontroll men utan hantering av 
asfalt eller återfyllning/återställning uppskattas till 16,85 – 20,65 MSEK. I detta ingår 
dock all anläggningsschakt som annars är en kostnad som projektet haft ändå, varför 
detta bedöms vara en viss överskattning av merkostnader för hantering av förorenade 
massor. Själva schakten är dock en liten kostnad i sammanhanget, omkring 0,6 MSEK. 
Den stora kostnaden är transport och deponi, som står för ungefär lika stor andel 
vardera. 

Tabell 8.1 Uppskattade kostnader för schakt och borttransport. 

Moment Uppskattad kostnad 

Projektering, för- och hjälparbeten 1,0 MSEK 

Schakt, transport och omhändertagande 
lokalt 

10,4 MSEK 
(varav 7,5 MSEK för anläggningsschakt) 

Schakt, transport och omhändertagande  
ca 10 mils avstånd 

20,4 MSEK 
(varav 10,3 MSEK för anläggningsschakt) 

Återfyllning saneringsschakt 4,2 MSEK 

Byggledning/miljökontroll 1,25 MSEK 

SUMMA 16,85 – 26,85 MSEK 
(varav 7;3-8,4 MSEK för saneringsschakt oljeförorening) 

Schakt och borttransport bedöms vara aktuellt för;  
• Fyllningsjorden (metaller, PAH, olja).  
• Eventuellt för övre delen av underliggande lera i delar som påverkats av 

oljeföroreningar. 
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8.4.2. Åtgärd massreduktion - Biologisk behandling eller kemisk reduktion - 
stimulerad nedbrytning 
Biologisk behandling av oljeföroreningen kan möjligen utföras genom tillsats av 
näringssubstrat och mikroorganismer via direktinjektering eller biosparging. Metoden 
lämpar sig bra där det inte föreligger ett akut saneringsbehov, då behandlingstiden kan 
vara lång. 

 

En biologisk behandling eller stimulering av nedbrytningen med direktinjektering, 
antingen genom att optimera förhållanden för de organismer som redan finns eller 
genom att tillsätta organismer som inte finns för att öka nedbrytningen, uppskattas 
mycket grovt kosta omkring 0,5–1 MSEK för 1 st direktinjektering. Närmare 
projektering krävs dock för att kunna bedöma vad som krävs på den aktuella platsen. 
Projekteringen i sig bedöms kosta omkring 0,5 MSEK. Kontrollprogram för utvärdering 
av åtgärden tillkommer som bedöms kosta omkring 0,25-0,5 MSEK. Totalt bedöms 
åtgärden kosta omkring 1,25-2 MSEK. Kemisk reduktion genom tillsats av 
reduktionsmedel kan vara ett alternativ som bedöms motsvara ungefär samma kostnader 
då metoderna är snarlika och framför allt tillsatsmedlet som är skillnaden. 

8.4.3. Skyddsåtgärd – Tätning av byggnader motsvarande radonsäkring 
Som en extra säkerhetsåtgärd kan eventuell gasavgång från förorening i mark hindras 
från att tränga in i befintliga byggnader och nya byggnader. Detta kan ske genom att 
befintliga och nya byggnader uppförs med radonsäkert utförande där material 
beständiga mot aktuella föroreningar används. En vanlig betongplatta ger ett visst 
skydd, men framförallt genomföringar i bottenplatta och sprickor i betong kan utgöra 
spridningsvägar. En åtgärd kan därför vara att täta alla genomföringar i befintlig platta 
och fylla eventuella sprickor eller springor på källargolv och väggar mot jord. Som 
ytterligare komplement kan förbättrad ventilation samt försegling av golvytan och 
eventuella väggar mot jord utföras. 

 

Vid nyproduktion räknar man med en merkostnad på ca 200 kr/m2 för bottenarean på 
byggnaderna, men i befintliga byggnader kan den kostanden bli större. Total 

Biologisk behandling är i första hand aktuell för;  
• Klorerade alifater i grundvatten under lera (vilket inte är aktuellt på objektet) 

 
Möjligen även aktuell för oljeförorening i porös lera. 

Skyddsåtgärd för inträngande ångor från mark kan vara aktuell för;  
• Klorerade alifater i grundvatten under lera. 
• Eventuell även för restföroreningar i övre delen av underliggande lera i delar 

som påverkats av oljeföroreningar. 



 

 

 

 Vikingen 15, Eskilstuna

 6005-167

 2022-01-31 s 41 (54)

bottenplatta som ska åtgärdas uppskattas till ca 15 000 m2, vilket ger en kostnad på ca 3 
MSEK.  

8.4.4. Barriärlösning – Inkapsling av betonggolv/väggar 
Barriärlösningar för betong i byggnad som ska behållas kan bli aktuell. Det är en liten 
byggnad i sammanhanget och föroreningsgraden förväntas vara låg.  

 

Kostnad för eventuella saneringsåtgärder/barriärlösningar i byggnaden bedöms kunna 
kosta upp mot 0,25-0,5 MSEK 

8.5. Åtgärdsalternativ 
Utifrån ovan beskrivna åtgärdsmetoder har följande åtgärdsalternativ bedömts vara 
tekniskt möjliga att genomföra med ett resultat så att övergripande åtgärdsmål kan 
uppnås: 

• Nollalternativ – inga åtgärder 
• Alternativ 1 - Max-alternativ – schakt och borttransport av förorenade massor i 

halter över PSRV DP med garage 
• Alternativ 2 – schakt och borttransport av förorenade massor som omfattas av 

anläggningsschakt samt oljeförorenade massor i halter över PSRV DP med 
garage 

• Alternativ 3 – schakt och borttransport av förorenade massor som omfattas av 
anläggningsschakt samt biologisk behandling/kemisk reduktion av 
oljeförorenade massor i halter över PSRV DP med garage 

• Alternativ 4 – Min-alternativ – schakt och borttransport av förorenade massor 
som omfattas av anläggningsschakt. 

För samtliga alternativ har skyddslösning med radonsäkring av nya byggnader 
medräknats. 

Jordtvätt ex-situ bedöms kunna vara en möjlig åtgärd för fyllningsjorden, men det 
behöver utredas vilket behov man i så fall har av återfyllnadsmassor i samband med 
anläggningsschakten. Lerjorden är inte rekommenderad matris för behandling, varför 
det kommer krävas kompletterande åtgärder. Jordtvätten finns därför inte med som ett 
åtgärdslaternativ i denna utredning, men bör övervägas i samband med 
detaljprojektering. 

8.5.1. Nollalternativ 
Nollalternativet är genomförbart tekniskt. 

Barriärlösning för att förhindra spridning är aktuell för;  
• Betong i byggnader. 
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Alternativet är inte förenat med åtgärdskostnader, dock finns kostnader för en mark som 
inte nyttjas i större utsträckning. 

Alternativet innebär små risker vid lågt markutnyttjande. Påverkan på omgivningen 
liten, men viss påverkan på grundvatten kan förekomma. 

8.5.2. Alternativ 1 (max-alternativ) – schakt och borttransport av alla halter 
över PSRV 
Tekniken är beprövad och tekniskt genomförbar på platsen. Inga djupa, svåra schakter 
förväntas, förutom att större ytor sannolikt inte kan vara öppna samtidigt ur 
stabilitetssynpunkt. 

Kostnaden blir stor, mellan ca 17-27 MSEK, beroende på transportsträcka och 
mottagare av massor. Lokala mottagare för stora mängder massor kan vara svåra att 
hitta. 

Mätbara åtgärdsmål förväntas uppnås med metoden, men miljöbelastningen kan bli 
relativt stor om långa transportsträckor krävs.  

8.5.3. Alternativ 2 – schakt och borttransport av anläggningsschakt och 
oljeförorenade massor över PSRV 
Samma teknik som alternativ 1. 

Kostnaden för åtgärden blir lägre eftersom all fyllning inte omfattas av schakten. Mellan 
15-19 MSEK bedöms åtgärden kosta utifrån antagna förutsättningar.  

Mätbara åtgärdsmål bedöms inte uppnås i fyllningsjord som inte är oljeförorenad och 
som inte omfattas av anläggningsschakten. Uppskattningsvis är det mindre än 10% av 
fyllningen som lämnas. Provtagning är inte utförd med sådan detaljeringsgrad att halter 
och föroreningsmängder som kvarlämnas kan beräknas. Riskbedömning och värdering 
får utföras i samband med detaljprojektering. 

8.5.4. Alternativ 3 – schakt och borttransport av anläggningsschakt och 
biologisk behandling/kemisk reduktion av kvarvarande oljeförorenade massor 
över PSRV 
Tekniken för schakt och borttransport har beskrivits ovan och är beprövad teknik. 
Biologisk behandling/kemisk reduktion är tekniker som inte är särskilt vanliga i 
nordiska förhållanden. Åtgärden kräver vissa förhållanden, t.ex. temperatur och 
vattenhalt, som påverkar utfallet av åtgärden. Det finns dock samlad erfarenhet från 
referensobjekt i Sverige och Norden men även över Europa och andra delar av världen. 
Pilotskaleförsök kan krävas för att bedöma om åtgärden är möjlig  

Kostnaden för åtgärden förväntas bli något lägre än alternativ 2. Mellan ca 10-12,5 
MSEK bedöms åtgärden kosta utifrån antagna förutsättningar. 
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Mätbara åtgärdsmål bedöms inte uppnås i fyllningsjord som inte är oljeförorenad och 
som inte omfattas av anläggningsschakten, se alternativ 2. I detta alternativ kvarlämnas 
även större andel fyllning, där halter metaller förväntas kvarstå efter behandling mot 
oljeföroreningar in-situ. Totalt kvarlämnas 1/3 av fyllningen. Åtgärdsmål för 
oljeförorening kan med säkerhet inte uppnås, inte på samma sätt som alternativ 2. Med 
fler injekteringar brukar dock åtgärdsmålen uppnås. Fler injekteringar ökar kostnader, 
men inte så mycket att det dubblar kostnader för varje injektering.  

8.5.5. Alternativ 4 (min-alternativ) – schakt och borttransport av 
anläggningsschakt 
Beprövad åtgärdsteknik, se alternativ 1. 

Åtgärdskostnaden minskar jämfört med övriga alternativ och uppskattas till 7,8 – 10,3 
MSEK. 

Risker med kvarlämnade föroreningar kan inte uteslutas i detta alternativ. Totalt 
uppskattas att ca 1/3 av förorenade massor kvarlämnas i detta alternativ. Då avstånd till 
föroreningen förväntas vara minst 0,6 meter är risker med intag av växter som odlas på 
platsen, intag av jord och risker för markmiljön på platsen sannolikt överskattade och 
inte relevanta i ett kort till medellångt tidsperspektiv (byggnaders och anläggningars 
livstid). Risker kan heller inte uteslutas med avseende på inandning av ånga. Detta kan 
dock säkras i ett kort till medellångt perspektiv genom radonsäkert byggande. Risker för 
grundvatten på platsen kan eventuellt också kvarstå, men risker med påverkan på 
grundvatten från metaller är sannolikt överskattad risk på grund av låg lakning. Då 60-
70% av förorenade massor ändå avlägsnas, minskar också belastningen på grundvattnet. 
Spridning av oljeförorening som inte behandlas kan öka i ett exploateringsskede och 
spridning utanför fastigheten kan inte uteslutas. Det finns risk att åtgärdsmålen inte kan 
uppnås med detta alternativ. 

9. RISKVÄRDERING 

9.1. Allmänt 
Riskvärdering är normalt sett en process som genomförs för att underlätta för berörda 
parter att välja den lämpligaste åtgärdsmetoden. I riskvärderingen utgår man från de 
övergripande åtgärdsmålen, resultat från utförda undersökningar och utredningar, miljö- 
och hälsoriskbedömningen samt åtgärdsutredningen. I riskvärderingen tolkas resultaten 
bland annat utifrån måluppfyllelse, tekniska och ekonomiska frågor. Riskvärdering bör 
utföras i nära samråd mellan huvudman, tillsynsmyndighet och andra berörda. I detta 
fall har projektet haft stor tidspress och det har inte funnits utrymme för samråd och 
samverkan. Urval och diskussion baseras därför enbart på konsultens arbete. 
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I riskvärderingen sker en avvägning mellan de olika åtgärdsalternativens totala 
miljömässiga konsekvenser, tekniska risker och kostnader. Riskvärderingen utgör på 
detta sätt ett underlag för den skälighetsavvägning som ska ske enligt miljöbalken. 

9.2. Resultat riskvärdering 
Följande åtgärdsalternativ har utvärderats; 

• Nollalternativ – inga åtgärder 
• Alternativ 1 - Max-alternativ – schakt och borttransport av förorenade massor i 

halter över PSRV DP med garage 
• Alternativ 2 – schakt och borttransport av förorenade massor som omfattas av 

anläggningsschakt samt oljeförorenade massor i halter över PSRV DP med 
garage 

• Alternativ 3 – schakt och borttransport av förorenade massor som omfattas av 
anläggningsschakt samt biologisk behandling/kemisk reduktion av 
oljeförorenade massor i halter över PSRV DP med garage 

• Alternativ 4 – Min-alternativ – schakt och borttransport av förorenade massor 
som omfattas av anläggningsschakt. 

Utvärderingen sammanställs i matris nedan. 

Åtgärdsalternativ Teknik Eko- 
nomi 

Miljö Samlad 
bedömning 

Nollalternativ 

Inga åtgärder vidtas 
0 + - Nollalternativet – innebär osäker riskbild i 

framtiden, men riskerna bedöms vara ganska 
låga vid lågt markutnyttjande. Kan vara 
förenat med kostnader i framtiden, t.ex. 
kontroll av föroreningssituationen, utan att 
massreduktion erhålls.    
REKOMMENDERAS EJ 

Alternativ 1 – MAX 
Schakt och 
borttransport av 
förorenade massor i 
halter över PSRV DP 
med garage 

+ -- +- Kostnaden för åtgärden är hög och osäkert 
om exploateringen kan bära kostnaden i 
dagsläget. Massreduktion/riskreduktion stor, 
vilket är positivt för miljön på platsen. Det 
kan krävas många och långa transporter 
vilket påverkar klimat och miljö negativt.  
Fler minus än plus framförallt då kostnaden 
är hög. Ingen belastning i fastighetsregistret 
om kvarlämnade föroreningar förväntas med 
detta alternativ då klorerade alifater i 
grundvattnet inte bedöms utgöra risk för 
markanvändningen.  
REKOMMENDERAS  

Alternativ 2 – 
Schakt och 
borttransport av 
förorenade massor 

+ - + Massreduktion blir stor även i detta 
alternativ, endast ca 10% av fyllningsjorden 
kvarlämnas. Något mindre mängd massor 
som transporteras bort, vilket minskar 
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Åtgärdsalternativ Teknik Eko- 
nomi 

Miljö Samlad 
bedömning 

som omfattas av 
anläggningsschakt 
samt oljeförorenade 
massor i halter över 
PSRV DP med 
garage 
 

miljöbelastningen av åtgärden något. 
Åtgärden blir heller inte lika dyr. 2-8 MSEK 
billigare och mindre miljöbelastning och 
endast ca 10% mindre riskreduktion jämfört 
med alternativ 1 gör att detta alternativ 
bedöms mer fördelaktigt. Belastning i 
fastighetsregistret kan dock förväntas i detta 
alternativ.  
REKOMMENDERAS 

Alternativ 3 –  
Schakt och 
borttransport av 
förorenade massor 
som omfattas av 
anläggningsschakt 
samt biologisk 
behandling/kemisk 
reduktion av 
oljeförorenade 
massor i halter över 
PSRV DP med 
garage 
 
 

0+ 0 + Tekniken för in-situ behandling av 
oljeförorening mindre beprövad och kan inte 
garantera att mätbara åtgärdsmål uppnås. Om 
tekniken kan användas utgör detta alternativ 
en mindre miljöbelastning. Massor renas på 
plats, vilket ger mindre mängd transporter, 
behov av deponiplats och uttag av 
återfyllnadsmaterial. Ca 1/3 av fyllningen 
kvarlämnas. Riskreduktion för att minska 
risken till acceptabel för inträngande ånga 
förväntas uppnås, åtminstone inom 5-10 år 
då nedbrytning kan pågå även efter att åtgärd 
utförts. Åtgärdsmålen bedöms i det fallet 
uppnås med radonsäkra byggnader under den 
perioden. Alternativet är ca 5-7 MSEK 
billigare än alternativ 2 om det räcker med 
engångsinjekteringar. Alternativet föredras i 
så fall framför alternativ 3, då åtgärdsmålen 
bedöms uppnås till lägre total 
miljöbelastning. 
 
REKOMMENDERAS 

Alternativ 4 – MIN 

Min-alternativ – 
schakt och 
borttransport av 
förorenade massor 
som omfattas av 
anläggningsschakt 

+ + - Tekniken samma som alternativ 2 och 3, men 
relativt kraftiga oljeföroreningar kvarlämnas. 
Det bedöms ta lång tid för föroreningarna att 
brytas ner av sig själv och byggnationen med 
pålning genom föroreningen rekommenderas 
inte. Det finns risk att åtgärdsmålen inte 
uppnås med detta alternativ. 
REKOMMENDERAS EJ 
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10. REKOMMENDATIONER 

10.1. Åtgärder 
För att uppfylla åtgärdsmålen rekommenderas riskreduktion och åtgärdsalternativ 1, 2 
eller 3. Det finns således flera åtgärdsalternativ som bedöms kunna uppfylla 
åtgärdsmålen som bedöms vara möjliga att finansiera. För åtgärdsalternativ 1 är 
kostnaden dock så pass stor att det är osäkert om exploatören kan bära kostnaden i 
dagens prisläge. I ett längre tidsperspektiv bedöms att förutsättningarna kommer att 
kunna bli mer gynnsamma och alternativet bedöms därmed som möjligt att finansiera i 
ett tidsperspektiv på minst 10 år. Det är därför möjligt att planlägga fastigheten för 
bostadsändamål ur föroreningssynpunkt. 

Alternativ 3 bedöms i dagsläget vara det mest fördelaktiga alternativet, som innebär att 
ca 30% av fyllningsjorden på området kan kvarlämnas på djup större än 0,6 meter utan 
risk för planerad markanvändning. Alternativet innebär vidare att oljeföroreningar 
djupare än anläggningsschakten (0,6-1,5 m) förutsätts kunna behandlas med in-situ 
metod. Det bedöms då vara ca 20% av totala saneringsvolymen som behandlas med den 
metoden. Totalt innebär det dock att knappt 10 000 ton massor inte behöver 
transporteras från platsen vilket är en minskning med drygt 300 transporter med lastbil 
och släp jämfört med åtgärdsalternativ 1. Åtgärdsmålen bedöms uppnås på sikt, men 
innan full effekt av in-situ metoden har uppnåtts kan det initialt finnas något större 
risker med inträngande markgaser i detta alternativ. Under denna fas är det extra viktigt 
med funktionen av de tekniska lösningarna mot uppträngande markgaser i byggnaderna. 
Detta är normalt sett inte är ett problem då funktionen kan antas avta först när material 
åldras och vid eventuella ombyggnationer i byggnaderna. 

10.2. Åtgärdsmål och åtgärdskrav 
Åtgärdsmålen är att:  

• Marken ska kunna användas för bostäder utan risk för människors hälsa eller 
miljön. 

• Spridning från fastigheten ska inte ha påverkat eller kunna påverka omgivande 
fastigheter så att de inte kan användas såsom idag. 

• Ingen risk för Eskilstunaån eller skyddsvärt grundvatten ska förekomma från 
föroreningar från fastigheten. 

PSRV ”DP med källare” för mark föreslås gälla som mätbart åtgärdsmål för 
markförorening.  
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10.3. Projekteringsdirektiv 
Inför projektering av åtgärder finns det flera saker som behöver kontrolleras närmare; 

• Detaljprojektering för att kunna utföra riskbedömning för kvarlämnad 
fyllningsjord. 

• Provtagning under tidigare byggnad med källare, EWB4, för bedömning av 
kvarlämnade massor.  

• Befintlig byggnad som ska vara kvar om byggas om till bostad behöver 
undersökas och riskbedömas. 

• Geoteknisk undersökning/bedömning av förutsättningar för schaktsanering nära 
Eskilstunaån bör utföras. Tidigare geotekniska undersökning finns att tillgå som 
underlag. 

• När schaktområdet är avgränsat krävs projektering för att säkerställa att 
acceptabla metoder för reducering av gasavgång från schakt finns. Vid 
blottläggning av frifas-förorening ska antas att kraftig lukt och olägenhet därav 
kan uppstå. Det finns bostäder i närområdet som kan påverkas av lukt i samband 
med åtgärden. Det behöver säkerställas att hälsorisker för allmänheten inte 
uppstår vid schaktarbeten. 

• Mer detaljerad klassning av massor för olika avfallskategorier krävs när 
anläggningsschakter är bestämda. Detta bör ske innan schaktsanering utförs då 
tider för analyser under projektets gång inte bedöms finnas. 

• Eventuellt länshållningsvatten ska antas vara förorenat. Projektering för att 
undvika behov av länshållning rekommenderas. Behandling och hantering av 
länshållningsvatten har inte medräknats åtgärdskostnader. 

• Föroreningar har även påvisats i parkmark norr om fastighetsgränsen och även 
gatumark i öster och väster kan vara påverkad. Avgränsning med tät duk eller 
annan barriär kan bli aktuell för att förhindra återkontamination och markera 
saneringsgränser.    

10.4. Anmälningar och tillstånd 
För att kunna utföra föreslagna åtgärder krävs att anmälan om efterbehandling inges till 
miljö- och räddningstjänstförvaltningen, Eskilstuna kommun, enligt 28 § förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  
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Bilaga 1 
Övergripande platsinformation, spridningsvägar 
och skyddsobjekt för Vikingen 15. 

1.1. Platsinformation och spridningsvägar 

1.1.1. Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Vid undersökning av området har den övergripande jordlagerföljden noterats enligt 
följande: 

• Överst finns ett bärlager på ca 0,1-0,3 m mäktighet 
• Under bärlager finns fyllnadsmassor som är steniga, grusiga med inslag av tegel, 

trä, glas, sot och metallrester. Mäktigheten är ca 0,5-1,5 m djup. 
• Under fyllningen finns torrskorpelera som övergår till tät lera i nivå för 

grundvattnets trycknivå. Denna bedöms sammanfalla på ett ungefär med 
Eskilstunaåns nivå, som är ca 1,5-3 m under markytan. 

• Den lösa lerans vattenkvot varierar mellan 59-80% enligt geoteknisk utredning 
• Under leran finns sannolikt ett tunt moränlager. Moränens mäktighet har inte 

karterats. 
• Avstånd till berg eller större block har från markytan noterats variera mellan 5-

13 meter med de största jorddjupen i områdets norra del. På norra sidan 
Eskilstunaån har geotekniska undersökningar visat att det förekommer större 
block på nivåer > 4-5 m djup som kan misstas vara berg. Avstånd till berg har 
där noterats på djup kring 12-14 meter. 

Geotekniken på området medger endast maximalt 0,3 m påförd utbredd jord på befintlig 
markyta. 

Eskilstunaån ligger bara några meter norr om utredningsområdet och ingår i 
detaljplaneområdet. Enligt dagvattenutredning för området varierar åns vattenyta intill 
det aktuella området mellan HHW = +8,36 och LLW = +7,20. Dagvattenutredningen 
för den nya bebyggelsen visar på olika alternativ med fördröjningsmagasin som ska 
hålla kvar vatten för vattenförsörjning till planteringar, träd m.m., men då naturlig jord 
består av lera bedöms infiltrationsmöjligheterna i övrigt som små. Avledning av 
dagvatten efter fördröjning kommer att ske till Eskilstunaån.  

Inget grundvattenmagasin för uttag av dricksvatten i jord finns fastighetens närhet, 
närmaste magasin är Strömsholmsåsen på drygt 3 km avstånd i västlig riktning.  
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Figur 1Grundvattentillgångar i jordlager markerade (lila färg) i förhållande till utredningsområdet (röd färg). 
Avstånd till närmaste grundvattenmagasin i jord är ca 3 km i västlig riktning. Eskilstunaåns sträckning ses i blå färg. 

1.1.2. Byggnader och markinstallationer 
Samtliga byggnader utom vaktmästarbostad i sydöstra hörnet på fastigheten är rivna och 
vid markundersökningar har inga kvarvarande installationer mark påträffats. Det antas 
därmed att cisterner och ledningar i huvudsak har avlägsnats. 

Byggnaden i sydöstra hörnet är en två-vånings tegelbyggnad som utgör liten del av 
utredningsområdet. Föroreningar i och under byggnaden har inte undersökts, men 
provtagningar i anslutning till byggnaden har inte visat på avvikande 
föroreningssituation.  

1.1.3. Spridningsvägar 
Föroreningar i mark är metaller, olja, PAH huvudsakligen i ytlig fyllningsjord 0-2 m 
djup. Spridningsvägar för dessa ämnen är främst via lakning och fastläggning i mark, 
alternativt via lakning och spridning till grund- och ytvatten. Oljeföroreningar och i 
mindre utsträckning även PAH och kvicksilver kan spridas i ångfas som transporteras 
till markytan och kan tränga in byggnader och andra installationer i eller på mark. 
Partikelbunden spridning kan ske av metaller och PAH vid schaktarbeten.  
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I det förslag till detaljplan som finns som underlag för denna utredning anges inte några 
krav på markytans beskaffenhet, men stora delar kommer att hårdgöras av byggnader 
och gångvägar/uteplatser. 

Föroreningar i mark och grundvatten finns även av klorerade lösningsmedel, som är 
tyngre än vatten och i första hand sprids som egen fas med tyngdlagen. Förekomst i 
mark har påvisats i vissa delar från markyta ner till djup på ca 10 m under markytan. 
Spridningen påverkas också av täta ytor i jordlager eller bergytor där föroreningen följer 
ytornas lutning. I morän under lera antas utbredningen av föroreningen vara större. 
Klorerade alifater sprids också som ångfas upp till markytan och kan tränga in i 
byggnader och andra konstruktioner i eller på mark. Liten andel kan spridas som löst fas 
med grundvatten. Förekomsten av klorerade alifater förväntas i huvudsak komma från 
angränsande fastigheter och ingen föroreningskälla för klorerade alifater har påträffats 
inom utredningsområdet. 

1.2. Skyddsobjekt 

1.2.1. Nuvarande och planerad markanvändning 
Pågående verksamhet bedöms vara mindre känslig markanvändning, då marken nyttjas 
som markanläggningsförråd med tillfälliga upplag av massor och anläggningsmaterial 
samt som parkering.  

Syftet med ny detaljplan för fastigheten Vikingen 15 är att möjliggöra för ny 
bostadsbebyggelse inom Vikingen 15 samt även lokaler för centrumändamål. Totalt 
planeras för ca 350 nya bostäder i en blandning av byggnadsvolymer med olika 
utbredning och höjd, se figur 2.1 i rapporten. 

I den halva av kvarteret närmast Stenmansgatan sett förläggs ett gemensamt utrymme 
för garage. Garagens tak ska förses med planterbart bjälklag och utgör en del av 
bostadsgården. Max 20% av det planterbara bjälklaget får bebyggas med 
komplementbyggnader ovan jord. Garaget ska göras halvt nedsänkt och kommer 
uppskattningsvis generera ca 1,5-1,7 m djup anläggningsschakt för grundläggning. 

I den andra delen, som inte förses med garage, kommer anläggningsschakt för 
grundläggning av byggnader och körytor att generera ca 0,6 m djup anläggningsschakt. 

Planerad verksamhet är bostäder som bedöms vara känslig markanvändning med 
följande kommentarer:  

• I området finns kommunalt VA, varför uttag av dricksvatten från egen brunn 
inte bedöms vara aktuellt för bostadsmarken.  

• Det planeras för uppförande av centrala flerbostadshus där odling av 
grönsaker normalt sett inte sker eller endast sker i liten skala. De generella 
antagandena för känslig markanvändning bedöms därmed överskatta 
riskerna avseende odling av grönsaker.  
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1.2.2. Recipienter 
Naturliga ytvatten består generellt av en blandning av regn-, smält- och grundvatten. För 
detta objekt är det i första hand Eskilstunaån, se kap 1.1.1 ovan. Avståndet till ån är 
några meter norr om utredningsområdet.  

Övergripande för Eskilstuna ska det i alla ytvatten, men med särskilt fokus för 
Eskilstunaån, finnas bra förutsättningar för biologisk mångfald, möjligheter till bad, 
fiske och rekreation. Eskilstuna ska ha en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning, 
enligt Vattenplan för Eskilstuna kommun.  

Aktuell status 2015 är dock att Eskilstunaån inte uppnår kraven för god kemisk 
ytvattenstatus. När det gäller ekologisk status visar klassificeringen att så gott som alla 
av kommunens ytvattenförekomster har problem med att nå kraven för god status. 
Eskilstunas sjöar och vattendrag har problem med övergödning, vandringshinder, 
försurning, främmande arter och miljögifter. 

1.2.3. Andra speciellt skyddsvärda miljöer, biotoper, kulturmiljö et.c. 
Väster om fastigheten finns ett kraftvärmeverk och Eskilstunaån finns på några meters 
avstånd norrut. Närmaste bostadshus finns direkt i sydöst (Vapnet 1) men det finns flera 
bostäder på ca 100-150 m avstånd i olika riktningar.  

Några av träden på Rothoffsvägen, inom detaljplaneområdet, har bedömts ha ett 
bevarandevärde och ska ses som skyddsvärda träd.  

Enligt SGU:s brunnsarkiv finns inga brunnar inom bedömt påverkansområde. 

Särskilda skyddsobjekt som andra fornminnen utöver stadslagret, nyckelbiotoper, 
Natura 2000-områden eller dricksvattenbrunnar bedöms inte finnas inom 
påverkansområdet. 
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Bilaga 2 
Sammanställning av tidigare undersökningar och 
resultat av utredningarna. 

1. TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 

• Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kvarteret Vikingen, Eskilstuna. 
2005-02-03, SWECO VIAK 
o Undersökning av mark och grundvatten 
o Stickprovtagning 
o Oljeförorening i mark samt även metaller (Cd, Cu, Zn) och PAH 

 
• Miljöprovtagning, Kvarteret Vikingen, Eskilstuna. 2006-03-27, Ramböll AB 

o Avgränsnings av tidigare påträffad oljeförorening 
o Undersökning av jord och grundvatten 
o Stickprovtagning 
o Ställvis höga halter metaller (Pb, Cd, Cu, Zn) och olja 
o Skaktest och tillgänglighetstest på metallförorening. Resultatet visar på 

begränsad lakning och vidare risker för Eskilstunaån bedöms inte 
motiverat att utreda. 
 

• Konceptuell modell och förenklad riskbedömning, Vikingen 15, Eskilstuna, 
2016-10-14, Structor Miljöteknik AB, 
o Mark- , porluft- och grundvattenundersökningar på fastigheten, vilket 

sammanfattas i en konceptuell modell över området.  
o Undersökning omfattade bärlager, fyllnadsmassor och lera, men inte 

marken under byggnaderna. 
o Stickprovtagning och samlingsprovtagning utförs. 
o Oljeförorening i mark samt även metaller (Pb, Cu, Zn) och PAH 
o Klorerade alifater i låg halt 

 
• Kompletterande undersökningar i både mark och vatten på Vikingen 15, 2018-

2021, Wescon Miljökonsult AB.  
 Resultatrapport kompletterande markundersökning, 2018-08-30 
 Resultatrapport kompletterande markundersökning under 

byggnader, 2019-03-28 
 Fördjupad riskbedömning, 2020-05-11 - utkast 
 Fördjupad riskbedömning, 2020-09-02 
 Fördjupad riskbedömning, 2021-04-30 
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 Riskbedömning, 2021-06-18 
 Förenklad riskbedömning, 2021-08-16 

o Undersökningarna omfattar lera på hela fastigheten, samt 
fyllnadsmassorna under de byggnader som nu rivits.  

o Resultatet har presenterats i flertalet rapporter under tidsperioden. 
o I huvudsak samlingsprovtagning 
o Undersökning av grundvatten i provgropar 
o Resultat visar på oljeförorening i mark och grundvatten samt även 

metaller (Pb, Cu, Zn) och PAH 
 

• Förekomst av klorerade lösningsmedel har utretts på fastigheten, tillsammans 
med riskbedömning för Vikingen 9 och 16, Wescon Miljökonsult AB, 2018.  
o Riskbedömningen är utförd ur både KM- och MKM-scenario och 

omfattar även Vikingen 15.  
o Riskbedömningen visar att de klorerade lösningsmedlen som finns i mark 

och vatten inte innebär någon hälso- eller miljörisk för boende i området 
eller andra skyddsobjekt, varken ur ett långsiktigt eller kortsiktigt 
perspektiv. 

2. BEDÖMNINGSGRUNDER 

2.1. Mark 
För bedömning av påträffade föroreningar på fastigheten kan generella riktvärden för 
KM användas initialt, men i kontroll mot riktvärdet MKM samt även haltgränser för 
farligt avfall och nivåer för mindre än ringa risk, MRR, har också gjorts. Riktvärden se 
tabell 3.1. 

2.2. Grundvatten 
För bedömning av påträffade föroreningar i grundvatten har SGUs bedömningsgrunder 
för grundvatten använts i första hand och SPBI bedömningsgrunder, Efterbehandling av 
förorenade bensinstationer och dieselanläggningar, 2010 i andra hand, se tabell 3.4. 

2.3. Porluft 
För bedömning av uppmätta halter i porluft från markföroreningar har jämförvärden i 
form av referenskoncentrationer i luft hämtats Svenska Naturvårdsverkets rapport 5976 
(NV, 2016), se tabell 2.1. Jämförvärdena avser dock inomhusluft, vilket vid 
riskbedömning måste beaktas vid jämförelse med uppmätta halter i porluft.  

Riktvärden från amerikanska motsvarigheten till Naturvårdsverket (EPA) (USEPA, 
2019) presenteras som jämförelse i tabell 2.1 och har använts för bedömning av 
nedbrytningsprodukter som saknar data i Naturvårdsverkets modell (cis-1,2-dikloreten, 
trans-1,2-dikloreten och vinylklorid). Dessa lågrisk-riktvärden bör dock i övrigt inte 
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användas för bedömning av markföroreningar, då Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för mark inte utgår från dessa. 

I Naturvårdsverkets generella riktvärdesmodell finns ämnesspecifika 
utspädningsfaktorer mellan porluft och inomhusluft som är minst ca 10 000 ggr (NV, 
2009), vilket har använts som utspädningsfaktor för samtliga ämnen. I Naturvårds-
verkets modell anges dock att det inte bedöms vara rimligt att hela det tolerabla dagliga 
intaget av ett ämne kommer från markföroreningar, varför en riskkvot på 0,5 normalt 
sett används. En utspädningsfaktor om 5000 ggr bör därmed istället tillämpas i enlighet 
med NV:s modell.  

Tabell 2.1 Riktvärden för inomhusluft och beräknade för porluft (mg/m3). 

Ämne RfC kronisk1 RfC2  RISKinh
2 Beräknat riktvärde  

för porluft 

tetrakloreten 
 

0,20 
 

1 000 

trikloreten 
  

0,023 115 

cis-1,2-dikloreten 0,060 
  

300 

trans-1,2-dikloreten 0,060 
  

300 

vinylklorid 0,10 
  

500 

triklormetan  0,14  700 

tetraklormetan  0,0061  30,5 

Bensen   0,0017 8,5 

Toluen  0,26  1 300 

Etylbensen  0,77  3 850 

Xylen  0,1  500 

1) Risk Assessment Information System (RAIS, 2021)  
2) Naturvårdsverkets rapport 5979 (NV, 2016) 

3. RESULTAT 

3.1. Resultat från stickprovtagning 
I tabell 3.1 redovisas sammanställning över samtliga stickprov uttagna på fastigheten 
avseende oljeämnen och metaller. Det har även analyserats 6 st prover avseende klorerade 
alifater, som inte påvisat halter över rapporteringsgränsen.  

  



BILAGA 2 

 

 

 

 

Tabell 3.1 Sammanställning av analyserade prover från stickprovtagning avseende oljeämnen och metaller. 

 

Resultatet visar på maximalt uppmätta halter över haltgräns för farligt avfall avseende bly, 
koppar och zink. Det är dock enstaka prover med mycket höga halter och medel- och 
medianhalter av ca 40 st prover blir därför betydligt lägre, men överskrider fortfarande 
MKM respektive KM. Bly, koppar och zink är dominerande ämnen från gjutsand och det 
har historiskt funnits gjuterier på flera fastigheter i närområdet. 

Utöver dessa metaller uppvisar högsta uppmätta halter arsenik och krom som överskrider 
riktvärde för MKM. Medel – och medianhalter är dock låga i nivå eller under riktvärdet för 
KM. Koppar, krom och arsenik kan vara rester från impregneringsverksamhet, men dessa 
ämnen är inte förhöjda i samma prover och därmed inte troligt att det skulle vara källan. 

Även kvicksilver noteras i förhöjd halt, men det är någon enstaka punkt som ger utslag på 
medelvärdet. Ämnen under rapporteringsgränsen bidrar inte till medel- och medianvärden.  

Samtliga metaller överskrider riktvärde KM i någon punkt, men avseende medel- och 
medianhalter är det framförallt bly, koppar, zink som är förhöjt. 

Avseende oljeämnen överskrider flera fraktioner, inklusive PAH, riktvärdet MKM men 
endast enstaka fraktion (alifater C10-C16) överskrider avseende medelvärdet.  

3.2. Resultat från samlingsprovtagning 
Samlingsprovtagningen har som syfte att redovisa medelhalter över större områden för 
ämnen som inte är flyktiga, då provberedningen innebär risk för avgång av dessa ämnen. I 
tabell 3.2. redovisas sammanställning över samlingsprovtagningen. Max- och minhalten 
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avser då medelhalten i ett egenskapsområde och medel- och medianhalter avser medel- 
och medianhalter över hela utredningsområdet. 

Det har även analyserats oljefraktioner inklusive bensen med denna metod, men då 
dessa ämnen kan avgå vid provberedningen redovisas inte dessa resultat då de inte 
bedöms vara tillförlitliga. De mindre flyktiga fraktionerna (>C12) visar generellt på 
ganska låga halter, men i två delområden överskrids KM-riktvärdet avseende alifater 
>C16-C35 

Tabell 3.2 Sammanställning över resultat från samlingsprovtagningen. 

 

Två samlingsprov och två stickprov har laktestats med skaktest och analyserats med 
avseende på metaller och PAH. Resultatet visar  

3.3. Resultat från grundvattenprovtagning 
Totalt har 19 stycken grundvattenrör installerats vid olika tillfällen, varav 10 stycken 
har installerats i den övre öppna grundvattenakvifären (ca 1,5-3 m djup) och 9 stycken i 
den undre slutna akvifären (ca 5-10 m djup). Den övre akvifären bedöms inte vara 
vattenförande året runt, då tidigare provtagning (Sweco, 2005) inte påvisat grundvatten i 
övre akvifären. Erfarenhetsmässigt från undersökningar på andra närliggande fastigheter 
är vattentillgången i den övre akvifären varierande och inte konstant förekommande 
över hela året. 

Provtagning har även utförts på vatten direkt i 5 st schaktgropar under 2021. Samtliga 
provpunkter är markerade i figur 3.1 och visar på att alla delar av undersökningsområdet 
är representerade i provtagningen. 
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Figur 3.1 Samtliga provpunkter för grundvatten 

I den övre akvifären är det PEH rör som är installerade och analyser av petroleumämnen 
och metaller kommer i huvudsak från den akvifären. I den undre akvifären är det stålrör 
som är installerade och analyser har i huvudsak utförts på klorerade ämnen.  

Hälften av grundvattenrören har provtagits vid två tillfällen, 2016 och 2018, medan den 
andra hälften installerats och provtagits 2018. År 2016 konstaterades organiska 
föroreningar i grundvattnet.  

För petroleumämnen (alifater, aromater, BTEX, PAH) påvisas tydligt förhöjda halter i 
både det övre och undre grundvattenmagasinet, se tabell 3.3. Då petroleumämnen i 
huvudsak bedöms ha spillts från markyta eller från installationer i de översta 2 metrarna 
i markprofilen och i regel ansamlas kring grundvattenyta eller på tät lera så bör det inte 
förekomma i det djupa grundvattnet. Det är därför oklart om det är korskontaminering 
mellan grundvattenmagasinen eller om det är andra föroreningar (t.ex. klorerade 
alifater) som påverkar analysen alternativt ändrat föroreningens egenskaper. Endast 
bensen finns som jämförvärde i SGUs bedömningsgrunder och vid jämförelse med det 
bedöms det i huvudsak vara höga till mycket höga halter i de 7 prov där bensen har 
påvisats. I jämförelse med SPBIs riktvärden förekommer halter alifater C10-C12 som 
kan utgöra risk för gasinträning i byggnad. I ett av sju prov är halten PAH H så pass hög 
att det indikerar risker för ytvatten.   
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Tabell 3.3 Sammanställning analysresultat i grundvatten för petroleumämnen. Halter markerade med kursiv 

stil har jämförts med SPBI bedömningsgrunder, Efterbehandling av förorenade bensinstationer och 

dieselanläggningar, 2010. 

 

Även förhöjda halter tungmetaller kunde hittas. Dock så analyserades ofiltrerade prover 
på tungmetaller och därför har slutsatsen dragits att de förhöjda halterna beror på 
jordpartiklar i provet. 

I resultatet från grundvattenundersökningen 2018 påvisades låga halter av tungmetaller i 
vattnet. Denna gång filtrerades proverna, vilket ger ett mer representativt resultat. Vid 
jämförelse med SGUs bedömningsgrunder för grundvatten ligger resultaten inom 
spannet för låg till måttlig påverkan (klass 2-3), se tabell 3.4. Därmed medför inte 
metallhalterna någon risk för vare sig hälsa eller miljö. Halter bedöms inte påverka Ccrit 
för ytvatten (Eskilstunaån). 

Klorerade alifater har påvisats i det djupa grundvattenakvifären samt i låg halt i ett par 
punkter i den övre akvifären, se tabell 3.4. Det är nedbrytningsprodukter cis-1,2-
dikloreten och vinylklorid som påvisas i ungefär hälften av analyserna. Det tyder på att 
det är en spridningsplym som är källan till föroreningen då ingen ursprungsprodukt 
påvisas över rapporteringsgränsen. 
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Tabell 3.4 Sammanställning av analysresultat i grundvatten för klorerade ämnen och metaller. Klorerade 

ämnen är i huvudsak analyserade i djupa grundvattenakvifären och metaller i den övre. 

 

3.4. Resultat av porluftprovtagning 
Porluft har provtagits i sondrör som drivits ner ca 0,5-0,7 m i mark samt i enstaka 
grundvattenrör. Samtliga rör har provtagits med PID och HDI.  

Utslag med PID erhölls i punkt SMPL5, SMPL6, SMPL13, SMPL17 samt SMPL18. 

Utslag med HDI erhölls i provpunkt SMPL13, SMPL14, SMGV19 samt SMGV20. 

Utifrån resultaten har 7 st punkter provtagits med aktiv provtagning och analys på 
laboratorium avseende oljeämnen och klorerade alifater. Det var i punkt SMPL3, 
SMPL5, SMPL8, SMPL10, SMPL13, SMPL15 samt SMPL17. Endast i SMPL5 
detekterades BTEX och alifater C6-C10 i halter över rapporteringsgränsen, se 
markering i figur 3.2. Det är i ett område som påvisat förhöjda halter olja i mark och 
grundvatten.  
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Figur 3.2 Samtliga provpunkter för porluft. Rad markering visar punkt SMPL5 där halter oljeämnen över 

rapporteringsgränsen påvisades. 

Tabell 3.5 Analysresultat porluft. 

 

3.5. Sammanfattning resultat 
Utifrån Tabell 3.6 kan det utläsas att maxhalter PAH, alifater, aromater C8-C35 samt 
samt samtliga analyserade metaller i mark överskrider Naturvårdsverkets generella 
riktvärde för KM. För att beskriva långtidsrisker för människor och miljö är t.ex. medel- 
och medianhalter mer representativa än maxhalter. Orsaken är att människor, eller 
populationer av andra organismer, inte befinner sig på exakt samma punkt 365 dagar 
om året, utan i längden snarare exponeras av genomsnittliga halter inom området.  
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Resultat från samlingsprovtagning (SSP-provtagning) för PAH och metaller är då mer 
relevant jämförelse. Maxhalter för medelvärdena är betydligt lägre, men PAH-M, PAH-
H samt metallerna koppar, bly, zink, arsenik, kadmium och kobolt överskrider ändå 
riktvärden för KM. Inga medelhalter bedöms överskrida FA. 

 

Tabell 3.6 Klassning utifrån maxhalter jämfört med generella riktvärden och gräns för farligt avfall (FA) 

enligt totalhalt samt övriga bedömningsgrunder enligt kap 4.4. 
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Sammanfattning 
Vikingen 9, grannfastighet till Vikningen 15, har sanerats genom schaktsanering, 
vid saneringen har tungmetaller i fyllnadsmassor och klorerade lösningsmedel 
(CVOC) i lera avlägsnats. Nästan alla fyllnadsmassor innehållandes tungmetaller 
över generella riktvärdet för MKM har tagits bort. De klorerade lösningsmedlen 
kunde inte helt avlägsnas då schaktning inte kunde utförs till de djup som skulle 
krävts för att få bort allt. I figuren nedan visas vad som kvarlämnades.  

 
Aktuellt område som sanerats, Vikningen 9. (flygbild från hitta.se).  

De röda ytorna i figuren ovan är alltså områden där rester av CVOC finns kvar 
även efter utförd sanering. Detta gör att dessa kvarlämnade föroreningar måste 
riskbedömas för att beslut om utförd sanering är tillräcklig eller om ytterligare 
åtgärder måste vidtas. Riskbedömningen omfattar Vikingen 9 men även 
grannfastigheten Vikingen 15 eftersom förorening historiskt sett, innan utförd 
åtgärd, har spridit sig in till denna fastighet. Spridningen sker i djupt belägen 
morän som finns under tjocka lager av lera. Denna spridning innebär att det finns 
en barriär mellan det förorenade vattnet och byggnader samt människor som 
vistas i byggnaderna. I de två figurerna på nästa sida visas var förorening i lera 
samt i grundvattnet i moränen har påvisats och i vilka halter. En figur visar även 
en förenklad konceptuell sektion av var föroreningen finns och hur den sprids. 

CVOC i lera på <4 meters djup 

Grönt = sanerade ytor, <MKM. Blå 
och gula områden är ytor där lera 
uppvisar halter av metaller som är 
strax över åtgärdsmålen men 
bedöms vara naturligt förhöjda 

Sektion figur 3–3 
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Föroreningens utbredning i mark och grundvatten inom vikingen 9 och 15 inritad på 
flygbild (flygbild från hitta.se). 

 

Konceptuell modell i sektion över vikingen 9 och 15  

Utförd riskbedömning visar att kvarlämnade halter av CVOC inom fastigheterna 
inte utgör någon oacceptabel negativ påverkan för grundvatten, ytvatten, 
markmiljö eller för människors hälsa. Något ytterligare åtgärdsbehov för 
grundvatten eller f.d. källområde inom Vikningen 9 bedöms ej nödvändigt. 
Spridningen av CVOC in under leran inom fastigheten Vikingen 15 utgör i inte 
heller något hinder för en eventuell framtida exploateringen av vikningen 15. 
Detta oavsett om byggnader uppförs på pålar eller ej eftersom beräkning utförts 
utifrån scenariot att vatten ska tränga upp till en nivå om 2,5 meter under en 
tänkt betongplatta och med en area om endast 200 m2. Eventuell pålning kommer 
inte kunna orsaka en vattentransport från 10 meter upp till 2,5 markytan. 
Trycknivåerna i moränen är ej tillräckligt hög för att kunna pressa sig upp i ytan 
mellan pålen och den lera som trycker mot pålen. Skulle ett högt vattentryck 

CVOC som finns i lera 
fungerar som ett ”lager”. 
CVOC diffunderar till 
grundvatten vilket är en 
långsam process. 

Nedbrytningsprodukter 
rör sig långsamt norrut. 
med grundvattnet 

DCE 0,5–30 µg/l 
VC 0,5 – 100 µg/l 

Exponeringsväg för människor är endast via ångor 

PCE 15 mg/kg 
TCE 5 mg/kg 

PCE 3 mg/kg 
TCE 4 mg/kg 

PCE 0,5 mg/kg 
TCE 15 mg/kg 

Fastighetsgräns Vikningen 9 och 15 

Diffusion in/ut från täta 
och porösare matriser 
styr spridningen  
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(högre än markytan i dag) förekomma skulle dessa kunna vara en risk eller att 
leran schaktas bort vilket ej är troligt.  
 
I tabellen nedan redovisas beräknade riktvärden för eventuellt förorenat 
grundvatten på en nivå om 2,5 meter under markytan. Denna nivå motsvarar en 
bedöms ”högsta” nivå för vatten inom kv. Vikingen 9 inom de områden där stora 
mängder lera schaktats bort och kvarlämnad förorening kan diffundera tillbaka i 
vatten i återfyllningen. 
 

Ämne	 Riktvärde	i	grundvatten	KM								

2,5	meter	under	byggnad		

Riktvärde	i	grundvatten	MKM 

2,5	meter	under	byggnad	

Jord	mg/kg Vatten	µg/l Jord	mg/kg Vatten	µg/l		

PCE 1,7 2 500 35 14 000 

TCE 0,15 220 3 1 200 

VC 0,018 70 0,25 390 
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1 Bakgrund  
Fastigheten Kv Vikingen 9, Eskilstuna, ligger i ett område där det historiskt 
funnits en rad olika industrier. Bland annat så har det utförts ytbehandling av 
metaller, tillverkning av rakknivar, gjuteriverksamhet m m. Dessa industrier har 
tillsammans troligtvis orsakat spill av förorenande ämnen till mark och 
grundvatten under en lång tid. Bland annat så har det funnits en tank ovan mark 
med TCE som sannolikt orsakat den förorening av klorerade kolväten som 
konstaterats vid tidigare undersökning. 

Tidigare har Structor Miljöteknik AB utfört undersökningar samt kontrollerat 
saneringar av mark kring de berörda byggnaderna inom fastigheten. Efter utförd 
sanering så lämnades viss förorening av klorerade kolväten kvar med 
anledningen att det inte gick att schakta djupare.  

Wescon Miljökonsult AB har utökat undersökningen av grundvatten samt djupt 
belägen jord inom delar av fastigheten Kv Vikingen.  

2 Uppdrag och syfte 
Syftet med riskbedömningen, som utförs på uppdrag av Lidbergsgatan Fastigheter 
AB är att bedöma de risker som kvarvarande förorening av klorerade 
lösningsmedel (CVOC) utgör inom området samt nedströms området. 
Tillsynsmyndigheten har tidigare kommunicerat en viktig fråga i ärendet, MMM-
MRN.2015.2065, som bör besvaras vilken är: 

- Utgör kvarlämnade föroreningar av klorerade alifater en risk för 
grundvattnet? 

Denna fråga har förtydligats i brev daterat 2018-08-22 där följande frågor lyfts 
fram: 

- Oklarheter om förorening finns kvar i leran på större djup? 

- Hur strömmar vatten i marken? 

- Avgränsning saknas  

- Möjligheten till nedbrytning av förorening?  

- Vilka mängder av förorening sprids från området? 

2.1 Avgränsning 
Uppdraget avgränsas till att utreda föroreningar av klorerade kolväten inom 
fastigheten Vikingen 9 samt föroreningsplym nedströms fastigheten.  
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3 Problembeskrivning 
Utifrån underlag i form av undersökningar och saneringar har en konceptuell 
modell upprättats, den ska beskriva hur föroreningarna kan spridas och leda till 
påverkan på människors hälsa, miljön och naturresurser. Den sammanfattande 
konceptuella modellen är en del av problembeskrivningen, modellen visas i kap 6 
i figurerna 6–1 och 6-2.Underlag och med detaljerad information om 
föreningssituationen ges i kap. 3.4. 

3.1 Historik 
Fastigheten har undersökts vid flera tillfällen, två av undersökningarna har 
utförts av Structor Miljöteknik AB. Två saneringar har utförts och finns 
slutredovisade i ”Slutrapport efterbehandling av mark och grundvatten, Vikingen 
7, 8, 9 och 16 Eskilstuna, Structor Miljöteknik AB 2017-12-15” samt i 
”Slutredovisning av efterbehandlingsåtgärd, Vikingen 9, Wescon Miljökonsult AB 
2019-01-29”. Under de utförda saneringarna har stora mängder förorenat 
material avlägsnats. Dock förekommer det fortfarande klorerade lösningsmedel i 
grundvatten i morän samt i lera belägen på stora djup.   

3.2 Områdesbeskrivning 
Fastigheten Vikingen 9 ligger i ett industriområde i centrala Eskilstuna, se figur 3–
1. I det aktuella området så har två byggnader rivits och en byggnad lämnats för 
renovering. Omkringliggande byggnader är gamla industribyggnader och butiker. 
Nordöst om fastigheten rinner Eskilstunaån. Fullständig områdesbeskrivning 
återfinns i ”Vikingen 9_Anmälan om efterbehandling_20180816”. 

 

Figur 3-1 Aktuellt område markerat med gult på flygbild (flygbild från hitta.se). 
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3.3 Mark och grundvattenförhållanden 
Området domineras av tjocka lerlager, ovan leran finns fyllning. Ett tunnat lager 
av morän (ca 0,5-1,5 meter) finns mellan leran och berget. Djup till berg varierar 
mellan 4 till över 10 meter. Grundvattnets gradient är mycket liten men sluttar 
troligen mot norr. 

 
Figur 3-2 Aktuellt område markerat med gult på flygbild (flygbild från hitta.se). 

3.4 Föroreningskällor och förorenade medier 
Inom Vikingen 9 finns det sannolikt tre områden som fortfarande är förorenade 
av klorerade lösningsmedel. I dessa områdena är massor rena ner till ca 4 meter 
under markytan men under 4 meter finns fortfarande föroreningar kvar. I figur 3–
3 visas de kvarlämnade förorenad områdena och i figur 3-4 visas en förenklad 
sektion av området.  

Kv. Vikingen 
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Figur 3-3 Översikt av området flygbild (flygbild från hitta.se).  

Grundvatten och plym av CVOC har noterats i ett större område än i lera, i figuren 
2–3 redovisas var CVOC har påvisats i grundvatten under leran, dvs på djup om 5–
10 meter. 

 

Figur 3-4 Förenklad konceptuell modell i sektion över fastigheten Vikingen 9 och Vikingen 
15. 

En visualisering av föroreningsplymen visas i figur 3–5. I figur 3–6 visas 
interpolerade halter mellan samtliga grundvatten i moränen. 

CVOC i lera på < 4 meters djup 

Grönt = sanerade ytor, <MKM. Blå 
och gula områden är ytor där lera 
uppvisar halter av metaller som 
var strax över åtgärdsmålen men 
bedöms vara naturligt förhöjda 

Fastighetsgräns 

Sektion figur 3-3 
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Figur 3-5 Aktuellt område markerat med gult på flygbild (flygbild från hitta.se).  

CVOC som finns i lera 
diffunderar till grundvatten.  

Plym av nedbrytningsprodukter  

Hus 16, intill f.d. källområde  
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Figur 3-6 Halter av summa klorerade alifater i grundvatten.  

3.4.1 Inomhusluft  
Mätningar av inomhusluft har utförts vid flera tillfällen av både Structor och 
Wescon. Porgas har även mätts i nom fastigheten Vikingen 15 av Structor.  Inga 
halter av CVOC påvisas i porgas ovanför lerlagret inom Vikingen 15. Inomhusluft 
som analyserats visa på förekomst av CVOC i inomhusluften, hus 16, på Vikingen 
9.  Halterna underskrider dock referenskoncentrationerna i luft för 
kontor/industri. Ångorna som uppmäts i byggnader härrör sannolikt från CVOC 
som fortfarande finns kvar i den omättade zonen under den gamla byggnaden 
(Hus 16), se figur 3-5 för lokalisering. Byggnaden ligger intill f.d. källområde.  
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3.4.2 Dimensionerande förorening 
Dimensionerande föroreningar är trikloreten (TCE), tetrakloreten (PCE), cis-1,2-
dikloreten (cis-DCE) och vinylklorid (VC). Människor kan exponeras för klorerade 
lösningsmedel framförallt via inandning av ångor i inomhusluft.  
 
Klorerade lösningsmedel är giftiga även för organismer, men lösningsmedlen är 
kortlivade i ytvattendrag och i atmosfären. Föroreningarna bioackumuleras inte 
heller i organismerna. Ide allra flesta fallen är det hälsorisker snarare än 
miljörisker som blir styrande för riskbedömning och åtgärdsförslag.  
 
För att tydliggöra detta har riskbedömningen delats in i två delar, en del som tar 
upp miljöriskerna och del som tar upp hälsorisker. 
 
I tabell 3.1 nedan redovisas vilka klorerade alifater som är styrande för 
riskbedömningen. 
 
Tabell	3.1. Förekommande ämnen i provtagna medier inom Kv Vikingen, x, markerar påvisad 

förekomst   

Ämne	

Jo
rd
	

G
V
	jo
rd
	

P
or
lu
ft
	

In
om

h
u
sl
u
f

t R
is
k
fr
as
	fö
r	

ca
n
ce
r	

(U
SE
P
A
)	

trans-DCE - x x - - 

cis-DCE x x x - - 

TCE x x x x R45 

PCE x x x - 2) 

VC - x - - R45 

3.4.3 Kemiska och fysikaliska egenskaper 
I tabell 5.2 redovisas kemisk-fysikaliska egenskaper hos de styrande 
föroreningarna. Densitet skriv med ρ, för det enskilda ämnet (vätskan), S står för 
löslighet i vatten, H för Henrys konstant som anger ämnets fördelning mellan 
porvatten och luft och Koc för fördelningen av ämnet mellan vatten och 100 % 
organiskt kol. Data är hämtade från Naturvårdsverket (www.naturvardsverket.se) 
och RAIS (http://rais.ornl.gov/) med senaste uppdateringen januari 2013. 
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Tabell	5.2,	Kemisk‐fysikaliska	egenskaper	hos	klorerade	lösningsmedel			

Ämne	 p	

(kg/l)	

S	

(mg/l)	

H	

(enhetslös)	

Koc	

(l/kg)	

PCE  1,6 206 0,72 95 

trans-1,2-DCE 1,3 4 520 0,17 40 

cis-1,2-DCE 1,3  6410 0,17 40 

TCE 1,5 1 280 0,28 (0,4 RAIS) 61 (115 NV) 

VC 0,9 8 800 1,14 22 

 
Utförda undersökningar visar att påvisade föroreningar i huvudsak är lösta i 
vatten, av tabellen framgår också följande: 
 

- Alla ämnen med undantag av VC är vätskor i rumstemperatur och har en 
densitet överstigande 1 (s.k. Dense Nonaqueous Phase Liquids - DNAPL), 
vilket gör att de kan spridas i egen fas under grundvattenytan. VC är en 
färglös gas vid rumstemperatur och normalt lufttryck. I kondenserad form 
är den lättare än vatten. 
 

- Även om de betecknas som icke-vattenlösliga så löser de sig genomgående 
i förhållandevis hög grad i vatten (mellan 0,2 till 10 gram lösningsmedel 
per liter vatten) samtidigt som de fastläggs i liten omfattning i jord med 
låghalt organisk kol. Vidare fördelar sig ämnena relativt lika mellan luft 
och vatten. 
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4 Skyddsobjekt 

4.1 Människor 
I  

Tabell 4-1 redovisas vilka exponeringsvägar som bedöms relevanta för området 
och de förekommande föroreningarna 

Tabell 4-1 Exponeringsvägar för förekommande föroreningar inom området 

Exponeringsväg	 Relevant	
(ja/nej)	

Kommentar	

Hudkontakt med jord eller 
damm 

Nej Förorening är belägen på mer 
än 4 meters djup 

Intag av jord Nej  Förorening är belägen på mer 
än 4 meters djup 

Inandning av damm Nej Förorening är belägen på mer 
än 4 meters djup 

Inandning av ånga Ja Förorening är belägen på mer 
än 4 meters djup men 
ånginträngning bör ändå 
beaktas.  

Intag av dricksvatten Nej Kommunalt vatten  

Intag av växter Nej Förorening är belägen på mer 
än 4 meters djup 

Intag av fisk Nej Antas ske via exponering från 
andra källor.  

Intag av övriga livsmedel Nej Antas ske via exponering från 
andra källor. 

Bevattning Nej Inga egna grävda brunnar 

Sedimentkontakt Nej  
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4.2 Grundvatten 
Generellt bedöms allt grundvatten vara en skyddsvärd resurs men skyddsvärdet 
varierar. Oftast styr markanvändningen skyddet av grundvattnet istället för att 
grundvattnets enskilda skyddsvärde utreds och bedöms. Skyddsvärdet på 
grundvatten ska baseras på dess kvalitet, mängd och användningsområde enligt 
Naturvårdsverkets vägledningsrapport 5976 (kap. 6.3.1). Av vägledningen 
framgår att skyddsvärdet för grundvattnet kan sänkas om vattnet av andra 
anledningar ej är lämpligt som dricksvattenresurs. Dessa anledningar kan vara 
naturliga som exempelvis innehåll av höga mineralhalter, dålig tillrinning eller 
förekomst av partiklar och/eller bakterier i vattnet. Lika väl kan skyddsvärdet 
vara högre om kvaliteten och uttagsmöjligheterna är goda. En platsspecifik 
bedömning av grundvattnets generella skyddsvärde ska alltså initialt utföras utan 
hänsyn till planerad markanvändning och inte tvärt om. 

En bedömning av grundvattnets generella kvalitet och skyddsvärde som 
naturresurs inom Kvarteret Vikingen visar att det finns begränsade möjlighet att 
kunna ta ut vatten ur friktionsjorden, där CVOC förekommer. Tillrinningen är låg 
(K <1–6) i fler av grundvattenrören och därmed kan de pumpas torra med ett flöde 
om 1 liter per minut. Vattnet i friktionsjorden innehåller också mycket, natrium 
och till viss del även mangan. Grundvatten i moränen är inte att betrakta som en 
dricksvattenresurs. Nedströms fastigheten finns inga dricksvattenbrunnar och 
geologin är snarlik åtminstone 300 m i strömningsriktningen.  

4.3 Ytvatten 
Ytvattnet som finns närmast beläget det förorenade området är Eskilstunaån. 
Ytvattenkvalitén i ån ska inte påverkas negativt av CVOC-föroreningen inom Kv 
Vikingen. Skyddsvärda arter i Eskilstuna är exempelvis asp.  

4.4 Markmiljö 
Generellt för markmiljö omsätter mikroorganismer kol och det sker till största 
delen i den översta delen av markprofilen, aktiviteten faller med djupet. 

Inom kvarteret Vikigen 9 förekommer klorerade lösningsmedel på ett djup om ca 
4 meter under markytan. De översta delarna av jordprofilen är fria från klorerade 
lösningsmedel vilket sammanfaller med förekomsten av mikroorganismers 
aktivitet...Hela ytan inom Vikingen 9 har schaktats ur till ett djup om 1–4 meter 
och ersatts av bergkross vilket är översta delarna av liknar en konstruktion mer 
än en jord. Områden som främjar och är lämpliga för markekosystem kan komma 
att skapas inom delar av Vikingen 9, beroende på hur fastighetens utformas. Klart 
är att dessa områden, planteringerar, tillskapas och då blir fria från föroreningar 
och består av jord.  
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5 Spridningsvägar 

5.1.1 Grundvatten 
Efter utsläpp av ett klorerade lösningsmedel i mark kommer lösningsmedel att 
röra sig vertikalt genom jordlager under inverkan av gravitationen. Transporten 
sker snabbt i särskilt gynnsamma spridningsvägar t ex sprickor i jord eller i 
sandlinser. I lågpermeabla jordarter, som i detta fall lera, sker transporten 
betydligt långsammare. Utsläpp av lösningsmedel leder ändå oftast till att 
lösningsmedel som sprids under lång tid kan nå stora djup. 

Spill av klorerade lösningsmedel till lerjordar brukar resultera i begränsade 
källområden (områden med höga halter). Lösningsmedel som tränger in i en lera 
kommer att fastna i leran under en mycket lång tid. Lösningsmedlet i leran 
förkommer som små droppar och strängar, som kvarhålls i porerna genom 
kapillära krafter . Transporten av den fria produkten upphör först när den 
återstående mängden lösningsmedel kan kvarhållas genom kapillära krafter. När 
väl lösningsmedel trängt in i leran (om lågpermeabla strimmor saknas) är det 
diffusion som är den styrande mekanismen för spridningen.  

Dropparna ansamlas främst i de ”större” porerna, medan vatten återfinns i 
mindre porer och i poröppningar. Typisk bindningskapacitet för sand är 3–30 
l/m3 eller 1–10% av porvolymen i omättad zon. I mättad zon (grundvatten) är 
bindningskapaciteten något högre: 5–50 l/m3 eller 2–15% av porvolymen 
(Pankow och Cherry, 1996). I den tidigare utförda saneringen (Structor 2016) där 
schakt har utförts har den högsta halterna påträffats i den mättade zonen vilket 
också stämmer överens med bindningskapaciteten. 

Den mängd lösningsmedel som hålls kvar i leran diffunderar till omgivande 
grundvatten exempelvis vatten i moränen under leran. Denna plym som bildas 
kan i sin tur börja diffunderar in i lera nedströms källan. När källan väl avlägsnas 
kan denna transport bli den omvända dvs att föroreningar som tidigare 
diffunderade in i lera nu diffunderar ut igen. På så sätt kan föroreningar mätas i 
plymen under lång tid efter att en sanering utförts, i figur 5–1 visas en skiss på s.k. 
back diffusion.  

Efter utförd schaktsanering av tre källområden inom Vikingen 9 har en stor del av 
föroreningen tagits bort, endast små mängder har lämnats kvar.  

Spridning sker idag av CVOC som diffunderar till grundvattnet. Det finns inga 
indikationer på förekomst av fri fas vid de kompletterande undersökningarna av 
grundvatten. Halter långt under 10% av lösligheten har uppmätts.  
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Figur	5‐1,	Illustration	av	ny	förorening	(överst	i	bild)	samt	”stagnerad”	föroreningssituation	
i	gammalt	förorenat	områden	(längs	ned	i	bild)	där	fri	fas	ej	förekommer	längre.	Bild	från	
ESTCP	Project	ER‐200530		

Spridning av förorening med grundvatten kan beräknas med en förenklad MASS-
flux beräkning. Den tar endast hänsyn till strömningshastigheten för grundvatten, 
tvärsnittsarean av strömningszonen för grundvatten och uppmätt medelhalt för 
grundvatten i strömningszonen. Transport som sker p.g.a. diffusion är inte 
medräknad. Ofta har denna transport bedömts vara försumbar men idag har det 
visat sig kunna vara mer betydande än man tidigare trott. 	
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Tabell 5-1 Beräknad spridningshastighet samt de platsspecifika indata som använts för 
beräkningen. Halten som anges är en beräknad medelhalt. 

Sektion	A		
Föroreningstransport	i	sektion	g/år	

Ca	1	

Delsektioner/fluxplan  Längd Halt µg/l Mäktighet m K, m/s 

1w3 Morän 10 m 65 1,5 5,9–7 

1w4 Morän 5m 10,5 1,5 1,2E-7 

1w5 Morän 5m  6,4 1,5 1,9–7 

1w21 Morän 10 m 66 1,5 1,8–6 

Sektion	B	
Föroreningstransport	i	sektion	g/år	

Ca	2	g	

Delsektioner/fluxplan  Längd Halt µg/l Mäktighet m K, m/s 

1w8 Morän 6 m 65 1,5 5,9–7 

1w9 Morän 6 m 10,5 1,5 1,8–7 

1w10 Morän 7 m 260 1,5 2,9–7 

1w11 Morän 6 m 95 1,5 1,1–6 

1w12 Morän 6 m 0,39 1,5 5,8–9 

Sektion	C	
Föroreningstransport	i	sektion	g/år	

	Ca	2	g	

Delsektioner/fluxplan  Längd Halt µg/l Mäktighet m K, m/s 

1w8 Morän 6 m 65 1,5 5,9–7 

1w9 Morän 6 m 10,5 1,5 1,8–7 

1w10 Morän 7 m 260 1,5 2,9–7 

1w12 Morän 6 m 0,39 1,5 5,8–9 
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Figur 5-1 Sektioner i vilka föroreningstransport och mängd beräknas 

Beräkningar, se tabell 5-1, visar att det totalt transporteras 5 gram CVOC via 
grundvattnet och att grundvattnet i moränen transporteras ca 30 cm/år, vilket är 
mycket långsamt. Beräkningen är baserad på en sandig morän med högre 
genomsläpplighet jämfört med leran, dock är genomsläppligheten fortfarande 
relativt låg. Sannolikt finns det stråk/strimmor där vatten kan strömma snabbare 
men beräkningen visar på den generella transporten av vatten. Mängden CVOC 
som transporteras är sannolikt även något mer än 5 g/år då 
föroreningstransporten även drivs av diffusion som också är en långsam process. 
Tydligt är att föroreningstransporten är långsam och mängderna är små. Om den 
hydrauliska konduktiviteten skulle vara 10-5 (antagen i NV: modell) kommer 
mängden CVOC som sprids att vara 16 g/år om grundvattnet rör sig 3 m/år. Båda 
dessa scenarier visar på små föroreningstransporter från Vulkanen 9.   

  

C	

A	

A	

B	
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5.2 Ytvatten 
Ca 130 meter nedströms fastigheten finns Eskilstunaån. Vattennivån i 
Eskilstunaån (+9.93 RH2000) är högre än trycknivån i moränen1 (+7.8 – 8,80 
RH2000). Detta tyder på att transport av grundvatten från morän till Eskilstunaån 
inte förekommer. Anledningen är att mellan Eskilstunaån och den underliggande 
moränlagret finns det tjocka lager av lera och sediment som förhindrar 
vattentransport mellan de olika vattenmassorna. Det kan alltså inte ske ett 
läckage av CVOC från källområdet till Eskilstunaån.  

5.2.1 Förångning, ånga 
Ångtransport bedöms kunna ske från CVOC inom fastigheterna in till byggnader i 
tre scenarier: 

- CVOC finns i jord eller torrskorpelera under befintliga byggnader där 
sanering ej utförs. 

- CVOC kan förångas från vatten som står i kontakt men restföroreningar 
från saneringen och förångas i den porösa fyllningen som schakten 
återfyllts med. Idag finns inga byggnader ovan dessa områden men i 
teorin kan byggande placera här i framtiden. 

- Lerskikt nedströms området avlägsnas vid schaktarbeten eller på annat 
sätt förstörs vilket öppnar upp en ny möjlig spridningsväg.  

Det förekommer ingen ångtransport idag från föroreningar som rör sig med 
plymen norrut.  Detta beror främst på att den vattenmättade leran är mycket tät 
och fungerar som ett ”vattenlås” för det underliggande grundvattnet i moränen 
och ångtransport förhindras. Utförda porgasmätningar2 inom Vikingen 15 
bekräftar detta.  

5.2.2 Spridning av fri fas 
Inom Kv Vikingen har inte några halter av CVOC påvisats i så höga halter att det är 
att betrakta som ett källområde med fri fas. Vid halter högre än 1 % av ämnenas 
maximala löslighet kan vara en indikation på att fri fas förekommer. 1% av 
lösligheten hos PCE = 1,5 mg/l och TCE = 11 mg/l. Inom Kv Vikingen har 18 halt 
mg/l er av nedbrytningsprodukt DCE påträffats i en punkt (Structors provtagning 
2015 GV).  

Tre nya punkterplacerades i näraanslutning, 2 till 5 meter, till denna punkt 
(1w15, 1w16 och 1w17), de visar på betydligt lägre halter (CVOC under 1 mg/l). 
Ytterligare 6 punkter finns inom 10–20 meters avstånd där halterna också är låga, 

 
1 Inmätt trycknivåer i Eskilstuna kommuns grundvattenrör mätserie 1977–2001 GIS-databasen hos 
Eskilstuna kommun  

2 Structor Miljöteknik AB 
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under 0,5 mg/l. Detta tyder på att det inte förekommer någon fri fas i eller nära 
moränen inom Kv Vikingen. I figur 5–2 framgår grundvattenrörens placering.  

 

Figur 5-2, Pilen visar Structors f.d. grundvattenrör där höga halter DCE påvisades 2015. 

6 Sammanfattande konceptuell modell 
Den konceptuella modellen för objektet sammanfattas med nedanstående Figur 
6-2.  

Undersökningar som tidigare utförts har visat att CVOC finns i lera och just lera 
kan innehålla höga halter av CVOC. De visar också att spridningen är mycket 
långsam. Detta kallas ofta ”storage zone” och spridningen styrs via diffusion. I 
figur 6 - 1 och 6–2 visas en konceptuell modell.  

 

CVOC som finns i lera 
fungerar som ett ”lager”. 
CVOC diffunderar till 
grundvatten vilket är en 
långsam process.   

Nedbrytningsprodukter 
rör sig långsamt norrut. 
med grundvattnet 

DCE 0,5–30 µg/l 
VC 0,5 – 100 µg/l 

Exponeringsväg för människor är endast via ångor 

PCE 15 mg/kg 
TCE 5 mg/kg 

PCE 3 mg/kg 
TCE 4 mg/kg 

PCE 0,5 mg/kg 
TCE 15 mg/kg 

GV9 där Structor uppmätte 
18 mg/l år 2015 

Fastighetsgräns Vikningen 9 och 15 
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Figur 6-1. Aktuellt konceptuell modell inritad på flygbild (flygbild från hitta.se).  

 

Figur 6-2. Sammanfattande sektion över den konceptuella modellen för området.  

7 Miljöriskbedömning  
Miljörisker kopplade till CVOC inom Kv vikingen bedöms i dagsläget som 
acceptabla. Anledningen till detta är att spridning till ytvatten (Eskilstunaån) inte 
sker eftersom trycknivåerna är högre i ån jämfört med grundvattnet i moränen. 
Spridningshastigheten i grundvattnet är också mycket långsam.  

Grundvattnet har inte bedömts varar en naturresurs användbar för 
dricksvattenuttag då tillgången på grundvatten är för liten i området. Den 
kemiska kvaliteten på vattnet är inte heller av tillräckligt hög för att kunna 
användas som dricksvatten, se kap 4.2. 

Fastigheten Vikingen 8 och 9 kommer att användas för kontorsverksamhet och 
merparten av markområdena är hårdgjorda konstruktioner. Vissa konstruktioner 
sträcker sig 2 meter under markytan. Mycket få grönytor finns men där 
planteringar anläggs kommer skydd för markmiljö att beaktas. Föroreningen av 
CVOC förekommer på ett djup om ca 4 meter och kommer inte att påverka 
markmiljön i grönområden. Nedströms Vikingen 8 och 9 finns fastigheten 
Vikingen 15. Här är avståndet mellan den förorenade zonen och den framtida 
skyddsvärda markmiljön ca 10 meter vilket gör att framtida markmiljö som ska 
etableras inom grönytor inte kommer påverkas negativt av plymen i moränen. 
Dess utom är halterna i plymen för låga för att ha negativa effekter på markmiljön. 

Diffusion in/ut från täta 
och porösare matriser 
styr spridningen  
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8 Hälsoriskbedömning 
Att generella riktvärden eller jämförvärden saknas för vissa ämnen är en 
vanligaste anledning till att andra länders generella jämförvärden tillämpas vid 
undersökningar som utförs i Sverige. Naturvårdverkets beräkningsprogram är 
skapat med en funktion att lägga till nya ämnen. Om rätt referensdata och 
kemiska data finns att hämta från internationella databaser är det möjligt och 
lämpligt att beräkna jämförvärden för nya ämnen i beräkningsprogrammet. För 
detta fall har Vinylklorid lags till i beräknings programmet. Det finns en 
begränsning i programmet vad gäller att sammanväga hälsorisker av ämnen med 
samma riskfras. Beräkning av sammanvägd riskkvot av ämnen med samma 
riskfras kan göras som en separat beräkning efter att utspädningsförhållanden 
beräknats i NV:s program. Att göra en sammanvägd bedömning kan bli aktuellt 
om flera av ämnena som påvisats på en fastighet uppgår till 50% av beräknat 
riktvärde.   

8.1 Dimensionerande föroreningar  
Flera flyktiga klorerade lösningsmedel har påvisats i grundvatten inom Vikingen 
9 och 15. I bedömningen av hälsorisker beaktas följande: 
 
 Ämnets uppmätta koncentration i de medier som människor kan exponeras 

för. 
 Om ämnet är giftigt eller cancerframkallande vid långvarig exponering. 
 Om ämnet är mycket giftigt vid akut exponering. 
 Om koncentrationen av ämnet korrelerar med andra ämnen (t ex förekommer 

ofta flera av de klorerade ämnena i samma prover). 

 
Utifrån analyser och toxikologiska data har, cis-DCE, TCE, PCE och VC påträffats 
varav dessa ämnen bör ingå i riskbedömning. En sammanvägd exponering för 
samtliga dessa ämnen bör också utföras.  
 
När TCE och PCE bryts ned bildas nedbrytningsprodukter, I	figur 8–1 illustreras 
hur naturlig nedbrytning av PCE sker under syrefattiga förhållanden, även kallat 
reduktiv deklorering. 
 

Figur 8-1 Illustration av nedbrytningsförlopp för PCE till eten som sker inom området. 
(Naturvårdsverket rapport 5663) 
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Det pågår kontinuerlig forskning om klorerade lösningsmedels giftighet. Det 
medför att publicerade humantoxikogiska lågriskvärden för kroniska och 
cancerogena egenskaper förändras över tid. I Naturvårdsverkets 
vägledningsmaterial för riskbedömning används data publicerad före 2009. År 
2012 publicerade USEPA (Amerikanska Naturvårdsverket) nya 
humantoxikologiska data för PCE och TCE. Om Naturvårdsverket framöver 
kommer att applicera de nya amerikanska lågriskvärdena innebär det att 
generella riktvärdena för PCE och TCE kommer sänkas avsevärt.  
 
Redovisade lågriskvärden (RfC-värden) i Tabell 8-2, förutom redovisade för 
cancerrisken, ska betraktas som ofarliga halter. Det betyder att om den mest 
känsliga individen exponeras för lågriskvärdet är det mycket osannolikt att 
negativa effekter uppträder. Lågriskvärdena för cancer ska tolkas som att om 100 
000 individer exponeras för lågriskvärdet under hela livslängden, så drabbas 
teoretiskt en individ av cancer. En ökad cancerrisk på 10-5 bedöms således vara 
en acceptabel ökad risk för cancer. Den acceptabla ökade risken för cancer ska 
ses mot bakgrund av att ungefär var tredje individ i Sverige drabbas av cancer 
under en livstid.  
 

Tabell 8-1 Humantoxikologiska lågriskvärden för PCE och TCE i form av 
referenskoncentrationer i luft. 

Ämne	 RfC	kronisk	(mg/m3)	 RfC	Cancer	(mg/m3)	

WHO USEPA WHO USEPA 

PCE 0,2 0,04 - 0,04 

TCE - 0,002 0,023 0,0024 

DCE* - 0,06* - - 

VC 0,1 - 0,01 0,0023 

*data saknas värden från cis-1,2-DCE värden för trans-DCE tillämpas. 
 
Av tabellen framgår att USEPA har sänkt sina lågriskvärden avsevärt jämfört t ex 
WHO och Naturvårdsverket, USEPA hänvisar till nyare källor än WHO. Denna 
riskbedömning baseras på USEPA:s lågriskvärden.  
 
VC bedöms ofta vara dimensionerande för riskerna vid inandning av ånga med 
hänsyn till dess höga toxicitet. I praktiken är VC endast dimensionerande om det 
förekommer i grundvatten som används för bevattning eller som dricksvatten. 
Inträngning av VC i byggnader via porgas är ovanligt då VC snabbt bryts ner. I 
studier från Holland3 ses väldigt stora skillnader mellan beräknad halt av VC i 
porluft och i inomhusluft jämfört med uppmätta halter. Beräkning utfördes från 
halter i grundvatten och mätning utfördes med flera olika mätmetoder för att 

 
3 Advies meten van vinylchloride in bodem- en binnenlucht, RIVM briefrapport 607711013/2013 



26 (39) 
 

Vikingen 9 och 15 Fördjupad riskbedömning av klorerade lösningsmedel 
Uppdragsnummer 306–002 

 

 

 

utesluta att de låga uppmätta värdena berodde på fel metodval. Oavsett 
mätmetod var uppmätta halter av VC under detektionsnivåerna i samtliga 
mätpunkter utom en trots att beräkningar visade på att halter skulle uppgå till 
över 6000 µg/m3. Slutsatsen är att biologisk nedbrytning sker under transporten 
genom den omättade markprofilen och att jämvikt därmed aldrig uppstår. I USA 
har denna nedbrytning kvantifierats för en rad olika petroleumprodukter men 
inte för klorerade alifater. Det finns behov att ta fram en transportmodell som tar 
hänsyn till denna nerbrytning . Idag överskattar befintliga transportmodeller 
riskerna. 
 
Ämnenas kemiska och fysikaliska egenskaper har hämtats från 
Naturvårdsverkets rapport 5976 och där data saknas har den hämtats från RAIS4 
se tabell 8–2. 
 

Tabell 8-2 Ämnenas kemiska och fysikaliska egenskaper. 

Ämne p	(kg/l)	 S	(mg/l) H	(enhetslös) Koc	(l/kg) 

1,1-DCA 1,2 5 040 0,23 32 

trans-1,2-DCE 1,3 4 520 0,17 40 

cis-1,2-DCE 1,3 6 410 0,17 40 

1,1,1-TCA 1,3 1 290 0,70 44 (110 NV) 

TCE 1,5 1 280 0,28 (0,4 RAIS) 61 (115 NV) 

VC 0,9 8 800 1,14 22 

8.1.1 Val av exponeringsenhet 
Då halterna varierar inom fastigheten bör det definieras hur en representativ halt 
ska tas fram. Den representativa halten kan då jämföras mot det beräknade 
riktvärdet eller riskkvoten.  

En exponeringsenhet för inandning av ånga bör motsvara den minsta arean av ett 
sammanhängande dränerande skikt under en bostadsbyggnad. För Vikingen 9 
finns endast kontorsbyggnader och här har mätningar redan visat på acceptabla 
halter. Bedömningen görs därav för eventuella framtida byggnader inom Vikingen 
9 och 15.  

Ett värsta scenario i detta fall är att leran schaktas bort inom ett delområde och 
att vatten innehållande CVOC kan ansamlas i detta område, se figur 6–2. För att 
detta ska ske måste schakten vara mycket djup. Ovanför denna yta måste sedan 
en byggnad placeras för att en transportväg ska skapas. Detta är ett mycket 
osannolikt scenario för fastigheten Vikingen 15. Däremot inom Vikingen 9 kan det 

 
4  http://rais.ornl.gov/ 
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bli verklighet om byggnader i framtiden placeras ovan de nu återfyllda områden 
där restförorening kvarstår, se figur 3–3. En rimlig exponeringsenheten bedöms i 
detta fallet vara 200 m2, det innebär att en byggnad med en bottenarea om 200 m2 

placeras ovan en kvarlämnad restförorening.  

8.2 Inträngning av ånga idag  
För att bedöma hälsorisker för boende nedströms området vad gäller inträngning 
av ånga har riskkvoter beräknats. I beräkningen har internationella toxicitetsdata 
från t ex WHO och US-EPA, USA:s motsvarighet till Naturvårdsverket, använts där 
motsvarande data från Sverige saknas. Beräkningen utförs för alla de påträffade 
klorerade alifaterna och deras sammanvägda toxiska effekt utvärderats. Värden 
har beräknats för känslig markanvändning, KM (bostäder) eftersom bostäder kan 
komma att uppföras nedströms Vikingen 9 på fastigheten Vikingen 15. Inom 
fastigheten Vikingen 9 är det markanvändning en MKM som gäller (kontor) 
 
Porgashalten beräknas med hjälp av Henrys konstant. För att beräkna halten av 
klorerade lösningsmedel i byggnaden används en utspädningsfaktor mellan 
porgasen och inomhusluften samt en transportmodell av hur ångan/föroreningen 
transporteras sig i jordprofilen. Modellen bygger på att en jämvikt infinner sig 
mellan, i detta fallet, den lösta mängden förorening i grundvatten och porluften 
strax ovan den mättade zonen precis som Naturvårdsverkets beräkningsmodell. 
Porgasen transporteras sedan upp i markprofilen och en utspädning sker på 
vägen. Denna utspädning beror på flera olika faktorer som porositet, vattenhalt, 
mängd organiskt kol, och avstånd till konstruktionen/byggnaden osv.  
 
Naturvårdsverkets modeller bygger på ett jämviktsförhållande mellan 
föroreningshalt i jord/grundvatten och porgas. Modellen använder sedan en 
porgashalt tillsammans med en antagen inträngning av porgas via sprickor 
(konvektion) i betongplattan per m2. Sprickor i konstruktionen antas vara 
normalt i en äldre betongkonstruktion men inte en ny. Beräkningar utförs med 
data för en äldre betongkonstruktion där sprickor förekommer. Omsättningen av 
luft inomhus antas vara i nivå med de allmänna kraven på ventilation som 
boverket har. 
 
Den ånga som kan tränga igenom betongen är den ånga som ansamlas under 
betongplattan. I Sverige placeras dräneringslager innan isolering och 
betongplattan anläggs. Det är alltså eventuell förekomst av ånga i 
dräneringsskiktet som riskerar att tränga in i byggnaden. I dräneringen finns 
alltid dräneringsledningar vilket gör att det inte kommer uppstår en jämvikt 
mellan förorening i vattenfas och i porgas i själva dräneringslagret då viss 
luftomsättning sker via dräneringsledningar. Vidare så använder vi i Sverige 
alltid ångspärr i våra konstruktioner för att förhindra fukttransport och som 
också effektivt hindrar diffusion och konvektion av gaser. Den primära 
anledningen till att denna konstruktion används är minska risken för fuktskador 
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och inträngning av radon. Det är alltså svårt att hitta en modell som motsvarar 
den grundkonstruktion vi ofta använder i Sverige. Modellen överskattar riskerna. 
 
Vid val av beräkningsmodell för inträngning av ånga har utgångspunkten varit att 
först och främst avgöra om Naturvårdverkets modell är lämplig att använda. Om 
den bedöms vara lämpligt bör den i första hand användas. En jämförelse mellan 
olika transportmodeller utfördes i ett examensarbete5 där slutsatsen blir att 
Naturvårdverkets ”enklare” modell ger en tillförlitlig beräkning av 
utspädningsförhållandena även om de är konservativa. I denna riskbedömning 
används därför Naturvårdsverkets modell för att beräkna utspädningen mellan 
porgas och inomhusluft.  
 
På Vikingen 15 finns ett lerlager mellan föroreningen och fyllningen vilket gör att 
transporthastigheten för porgas mellan det förorenade vattnet och fyllningen inte 
är mätbar eller obefintlig. Detta bekräftas av den utförda porgasmätningen. Inom 
Vikingen 9 kan ångtransport ske mellan förorenat vatten och byggnader. 

8.3 Inträngning av ånga i framtiden 
För att ångtrasport ska kunna uppstå inom Vikningen 15 måste delar av leran 
schaktas bort så att en vattenspegel av grundvatten innehållandes CVOC kan stå i 
kontakt med luftfyllda porer i marken. Dessutom behöver en byggnad placeras 
ovanför dessa områden. 

8.4 Utspädning mellan porgas och inomhusluft 
Den verkliga utspädningsfaktorn är specifik för varje enskild bostad och varierar 
dessutom med väderförhållanden m.m. Utspädningen är också beroende på vilket 
avstånd det är mellan grundvattenytan och bostadshusets grundläggningsdjup 
(djupet till det kapillärbrytande/dränerande skiktet under betongplatta och 
isolering). Den generella utspädningsfaktorn i NV:s modell för trikloretylen är ca 
1/10 000 och för vinylklorid något högre vad gäller utspädningen mellan halt i 
jord och inomhusluft i ett KM-scenario. NV:s modell beräknar utspädningen 
under förutsättning att förorenat material finns ca 0,3 meter under byggandens 
grundläggning, bostadsutrymmena är ca 100 m2 och luften omsätts ca 12 gånger 
om dygnet. Inträngningen av porgas genom betongplattan är antaget till 2,4 
m3/dygn (0,1l/h) för standarscenariot som motsvarar en äldre sprucken 
betongplatta. Inträngningen av porluft korrelerar med bottenarean dvs större 

 
5 Hur grundkonstruktionen påverkar transport av flyktiga föroreningar från marken och in i en 
byggnad, Johanna Leback 2002.  
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betongplatta större inträngning. Data för detta finns i kapitel 4.3.1 i 
Naturvårdsverkets rapport 5976. 
 
En beräkning av en platsspecifik ånginträngning görs alltså utifrån en byggnads 
anläggningsdjup och mäktighet av dränerande material. Idag saknas information 
kring detta men för Vikingen 9 antas en bottenarea, exponeringsenhet, om 200 
m2. För Vikingen 15 är det oklart hur bostäder kommer utformas men att det blir 
flerbostadshus är bestämt. Detta innebär att antagandet om minsta bottenarea 
för dränerande bärlager under betongplatta om 200 m2 är mycket konservativt 
för Vikingen 15 ifall täta leran schaktas bort inom delar av Vikingen 15. I dag 
finns ej denna spridningsrisk och det är mycket osannolikt att den i framtiden 
skulle uppstå.  
 
Beräkningar har utförts utifrån scenariot att en byggnad har grundläggningsarea 
om 200 m2 bottenplatta och ett avstånd (uppmätt gv-nivå i återfyllda 
schaktgropar inom Vikingen 9) om 1 meter mellan gv-ytan och dräneringslager 
till betongplatta, i dag är avståndet 3,5 meter men beräkning görs utifrån en 
stigande grundvattenyta om endast 2,5 meter även om trenden på kort sikt har 
varit sjunkande nivåer (torra somrar). Porvolym och andel organiskt kol har 
justerats utifrån att det är bergkross (0–150 mm) som använts som återfyllnad. 
Det antas att kompaktdensitet om 26,5 kN/m3 och skrymdensitet på 20 kN/m3 
får en porositet på 25% dvs 0,25. Denna porositet tillämpas för beräkningen 
istället för den generella porositeten om 0,4. Det kan nämnas att ju högre 
porositet desto större utspädning enligt beräkningsmodellen.  
 

Tabell 8–3, Beräknad utspädning mellan förorenat grundvatten på 2,5 meter djup till 
inomhus luft i en byggnad. 

Ämne	 Beräknad	utspädning,	200	m2		 Beräknad	utspädning,	100	m2		

PCE 32 000 30 000 

TCE 31 000 30 000 

DCE 30 800 32 000 

VC 35 000 34 000 

Av tabellen framgår att utspädningen är mycket snarlik om bottenplattans 
storlek är 100 m2 eller 200 m2. Vid beräkning används 200 m2. 

8.4.1 Beräkning av riktvärde för inandning ånga 
Då information och bygghandlingar saknas för framtida byggnader beräknas ett 
riktvärde fram utifrån det mest konservativa scenariot, vilket är bostäder men 
även ett riktvärde för kontor beräknas. Detta gör att riktvärde kan väljas efter 
markanvändning om användningen skulle komma att ändras i framtiden. 
Riktvärden baseras på att bottenarean är 100 m2. Detta riktvärde kan justeras i 
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framtiden när detaljer om konstruktioner för tänkta byggnader har bestämts. Det 
blir dock endast nödvändigt om nedan föreslagna riktvärden inte innehålls.  

Tabell 8–2, Föreslagna riktvärden för grundvatten och jord på djup om 2,5 meter under 
markytan med hänsyn till ånginträngning  

Ämne	 Riktvärde	i	KM	2,5	meter	under	

byggnad		

Riktvärde	i	MKM	2,5	meter	under	

byggnad	

Jord	mg/kg Vatten	µg/l Jord	mg/kg Vatten	µg/l		

PCE 1,7 2 500 35 14 000 

TCE 0,15 220 3 1 200 

DCE 1,7 5 800 28 30 000 

VC 0,018 70 0,25 390 

Utdrag ur beräkningsprogrammet finns i bilaga 3.  
 
Vid jämförelse med högsta uppmätta halter visas att vinylklorid är den enskilt 
styrande parametern, högsta halte inom Vikingen 9 är 165 µg/l och inom 
Vikingen 15 är det 92 µg/l båda på ca 9 meters djup. I prover från 
mark/grundvatten i nivån 2–3 meter under markytan har inga halter detekterats, 
inga halter har heller detekterats i porgas inom Vikingen 15. 
 
Byggnader kan uppförs inom Vikingen 15 och grundläggning kan göras genom 
pålning utan att oacceptabla risker uppstår. Beräkning har utförts utifrån 
scenariot att vatten ska tränga upp till en nivå om 2,5 meter under en tänkt 
betongplatta/byggnad, Byggnaden har en area om endast 200 m2. Enbart pålning 
kommer inte kunna orsaka en vattentransport från 10 meter upp till 2,5 under 
markytan. Trycknivåerna i moränen är ej tillräckligt höga för att kunna pressa sig 
upp till ytan mellan pålen och den lera som trycker mot pålen. Skulle ett högt 
vattentryck (högre än markytan i dag s.k. artesiskt tryck) finnas skulle detta 
kunna vara en risk. För att ånga ska kunna tränga in i byggnaden bedöms det att 
leran måste schaktas inom Vikingen 15 vilket ej bedöms vara sannolikt. 

8.4.2 Risker vid schaktarbeten  
Om schaktarbeten, djupa ledningsschakter, utförs inom fastigheten Vikingen 9 
skulle det teoretisk kunna uppstå risker för inandning av ånga. En snabb 
jämförelse kan göras mellan jämförvärden för korttidsexponering och beräknade 
porgashalter strax ovan grundvattenytan. Exempelvis är arbetsmiljöverkets 
nivågränsvärde (korttidsexponering) 50 mg/m3. Räknar vi på den högsta 
uppmätta halten av TCE i grundvatten och ett scenario där vatten står i botten på 
framtida djup schakt. Luftomsättningen i schakten är liten, anta utspädning 
1/100, så skulle det teoretiskt kunna uppstå en halt i luften om 1 mg/m3 TCE i 
luften i en schakt vilket är långt under nivågränsvärdet för korttidsexponering för 
yrkesverksamma.  
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9 Förändring över tid 
Flerbostadshus som uppförs bedöms ha en ekonomisk livslängd om 50 år men ur 
en ekologisk synpunkt betydligt längre. Svenskbetong gör bedömningen att 
flerbostadshus måste användas i minst 100 år6 för att vi ska klara av att tillgodose 
behovet av bostäder i Sverige. Under denna tid kommer en nedbrytning av 
förorening att ske, mer om detta i kap. 9.1.  

Riskbedömningen är utförd utifrån ett långsiktigt perspektiv och risker med att 
nya hustyper anläggs i framtiden har beaktats. Riskerna för eventuella 
ånginträngning i framtida småhus bedöms som acceptabla med hänsyn till den 
stora utspädningen som sker mellan grundvatten och inomhusluft i kombination 
med pågående nedbrytning. I dagsläget bedöms det som att eventuella 
verksamheter som bedrivs i källare är ett ”worst case scenario” och att risker 
även här är acceptabla. Riskbedömningen omfattar de tänkbara scenarier som 
kan inträffa inom den tidsram som det förväntas att ta att deklorera föroreningen.   

9.1 Nedbrytning av CVOC 
Att deklorering, nedbrytning, av CVOC sker inom fastigheten har bekräftats då 
nedbrytningsprodukten eten förekommer i samtliga analyserade vattenprover. 
Nästan inget av ursprungsämnen PCE eller TCE har påvisats i grundvattenprover 
vilket ytterligare bekräftar en pågående nedbrytning.  Halten av eten tenderar 
också att öka i plymen jämfört med nära tidigare källområde vilket tyder på att 
dekloreringen fortsatt pågår i plymområdet. I plymområdet kan det generellt 
bara uppmätas nedbrytningsprodukter som vinylklorid och eten. I figur 9–1 
redovisas en haltkarta av uppmätta etenhalter i grundvatten för att tydliggöra 
haltökning i plymens riktning.

 
6 Svenskbetong, livscykelanalys för flerbostadshus gällande behov av livslängd för flerbostadshus 
för att upprätthålla behov av bostäder i Sverige kopplat till produktionstakt. 
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Tabell 9-1 Haltkarta visandes eten, svart ring visar ett av källområdena och pilen visar 
plymens riktning. 
 
För att bekräfta att fullständig deklorering sker via nedbrytning av 
mikroorganismer har också analys av specifika deklorerande mikroorganismer 
utförts från grundvatten från två punkter W1 och W10. 
 
Dessa analyser återges i sin helhet i bilaga	4. Sammanfattningsvis visar 
analyserna att det finns bra bakteriepopulation av deklorerande bakterier, 
samtliga närvarande bakterier är anaearoba vilket innebär att vattnet är syrefritt. 
Det kan också förklara att vinylklorid påvisas långt nedströms, då vinylklorid 
bryts ned snabbast av aeroba bakterier vilket inte förekommer här. Anaeroba 
bakterier som bryter ned vinylklorid finns, vilket bekräftat av analys och 
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förekomsten av eten. Andelen bakterier som bryter ner lösningsmedel till 
vinylklorid är dock fler, vilket förklarar att det blir en viss haltökning av 
vinylklorid delar av plymområdet. I figur 9–2 och 9–3 redovisas de mikrobiella 
populationerna för provpunkterna W1 och W10.  Populationerna är medelstora 
för flera grupper av deklorerande bakterier men endast en population av 
bakterier som kan bryta ner VC har påvisats. Det kan förklara varför VC 
transporteras något längre i plymen innan det bryts ned. 
 

 
 

 
Figur 9–2 och 9–3. Urklipp ur analysrapporten för de mikrobiella analyserna. Figurerna 
visar förekomsten av de olika bakterier som bryter ned CVOC i förhållande till en nivå då 
de ”effektivt” bidrar till nedbrytning. 

  



34 (39) 
 

Vikingen 9 och 15 Fördjupad riskbedömning av klorerade lösningsmedel 
Uppdragsnummer 306–002 

 

 

 

Eftersom föroreningstransporten i grundvattnet är långsam i kombination med 
att fullständig deklorering sker, om än sakta, så kommer riskerna inom området 
att kvarstå i dagens nivåer och på längre sikt sjunka. Eftersom en stor del av 
källområdet i lera inom Vikingen 9 avlägsnats kan halterna sjunka snabbare efter 
åtgärden än innan. Inga resultat från denna undersökning tyder på ökade risker i 
framtiden. 

10 Osäkerheter och kunskapsluckor 
Källområdena var belägna inom Vikingen 9 och merparten av dessa har 
avlägsnats vid sanering 2016. Att källområdet som undersökts i detalj med 
grundvattenanalyser och jordprover i leran tyder på att en väldigt lite del av 
källtermen finns kvar. Tidigare har områdena karakteriserats vid provtagning 
under saneringen men avgränsning i djupled var begränsad. Ytterligare utförda 
borrningar tyder dock på att utbredning i djupled är begränsad men och att 
spridningen är liten från de kvarlämnade förorenarna.  
 
Utförd riskbedömning för Vikingen 9 och 15 bedöms ha goda marginaler för att 
kunna tolerera lokala variationer i halter över årstider samt även hantera 
förändringar i betongplattors täthet, grundläggningsteknik, storlek samt 
luftomsättning i olika byggnader som kan tänkas uppföras.  
 
Osäkerheterna bedöms i detta projekt vara hanterbara och ytterligare 
komplettering bedöms inte vara nödvändiga.   
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11 Sammanfattande riskbedömning 
Utifrån beräknade riktvärden för grundvatten bedöms det inte finnas behov att 
beräkna sammanvägda riskkvoter. Detta då uppmätta halter i grundvatten visar 
att det är vinylklorid som är den ensamt styrande och dominerande ämnet. Detta 
framgår vid en jämförelse med beräknade jämförvärden och uppmätta halter 
inom de båda fastigheterna.   
 
Uppmätta halter inom fastigheterna utgör inte någon oacceptabel negativ 
påverkan för grundvatten, ytvatten, markmiljö eller för människors hälsa. Något 
ytterligare åtgärdsbehov för grundvatten eller f.d. källområde inom Vikningen 9. 
Spridningen av CVOC in under leran inom fastigheten Vikingen 15 utgör i inte 
heller något hinder för en eventuell framtida exploateringen av vikningen 15. 
Detta oavsett om byggnader uppförs på pålar eller ej eftersom beräkning utförts 
utifrån scenariot att vatten ska tränga upp till en nivå om 2,5 meter under en 
tänkt betongplatta och med en area om endast 200 m2. Eventuell pålning kommer 
inte kunna orsaka en vattentransport från 10 meter upp till 2,5 markytan. 
Trycknivåerna i moränen är ej tillräckligt hög för att kunna pressa sig upp i ytan 
mellan pålen och den lera som trycker mot pålen. Skulle ett högt vattentryck 
(högre än markytan i dag) förekomma skulle dessa kunna vara en risk.  
 
Utförda analyser tyder också på att riskerna kommer sjunka med tiden men att 
fullständig nedbrytning kommer att ta lång tid. Förorening av PCE och TCE har 
sannolikt förekommit på fastigheten sedan 1950–60 talet och sedan dessa spill 
har ämnena brutits ned.  Idag kan nästan inga halter av ursprungsämnen mätas i 
grundvatten utan endast nedbrytningsprodukter, att dekoreringen är långt 
gången ses då andelen av vinylklorid och eten är betydligt större än summan DCE 
och TCE. I leran (jord) har nedbrytningen gått långsammare vilket är normalt. 
Nedbrytningen i grundvattnet medför dock att halter och plymens utbredning 
begränsas. Att källområdet nu är sanerat och att ny förorening inte tillförs i 
samma takt som tidigare samtidigt som nedbrytningen fortsätter innebär att 
halter och utbredning av plymen minskar under de kommande 50–60 åren.  
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1 Inledning 
Fastigheten Kv Vikingen 9, Eskilstuna, ligger i ett område där det historiskt 
funnits en rad olika industrier, bland annat har det utförts ytbehandling av 
metaller, tillverkning av rakknivar, gjuteriverksamhet m.m. Dessa industrier har 
tillsammans troligtvis orsakat spill av förorenande ämnen till mark och 
grundvatten under en lång tid. Bland annat så har det funnits en tank ovan mark 
med TCE som sannolikt orsakat den förorening av klorerade kolväten som 
konstaterats vid tidigare undersökning. Tidigare har Structor Miljöteknik AB 
utfört undersökningar samt saneringar av mark och grundvatten kring de berörda 
byggnaderna inom fastigheten. Efter utförd sanering så lämnades viss förorening 
av klorerade kolväten kvar med anledningen att det inte gick att schakta djupare. 
Wescon Miljökonsult AB har i en inledande undersökning tagit ut jordprov samt 
satt grundvattenrör runt de aktuella byggnaderna för att få en överblick av 
rådande markförhållanden och föroreningssituation. Inför kommande rivning 
samt renovering av byggnader inom fastigheten Vikingen 9 så behöver de 
kvarlämnade föroreningarna undersökas ytterligare med avseende på 
spridningsrisk. Vidare så behöver också marken och grundvattenakvifären under 
de berörda byggnaderna kontrolleras innan nybyggnation. 

2 Uppdrag och syfte 
Wescon Miljökonsult AB har på uppdrag av Libergsgatans fastigheter AB 
upprättat detta provtagningsprogram för del av Kv. Vikingen 9 i Eskilstuna. 
Uppdragets syfte är att undersöka förekomst, utbredning och 
nedbrytningsprocess (identifiera och om möjligt kvantifiera nedbrytningen) av 
förorenande ämnen (klorerade lösningsmedel fortsättningsvis kallade CVOC) i 
mark och grundvatten inom det förorenade området och dess plym. Syftet 
innefattar också att utreda spridningsrisken av de föroreningar av CVOC som 
tidigare lämnats kvar efter tidigare sanering på fastigheten. Syftet är också att 
kontrollera om spridning sker, och i vilken omfattning, till angränsade fastigheter. 
Undersökning och bedömning är inte avgränsad till just denna fastighet utan 
kommer ta ett helhetsgrepp om föroreningskälla och dess plym. 
Undersökningsområdet visas i figur 2–1 nedan. I viss mån kommer även 
grundvattenrör placerade på Vikingen 15, norr ut i bilden. att undersökas för att 
utröna föroreningsspridningen i grundvattnet. 
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Figur 2-1 Gulmarkering visar det aktuella undersökningsområdet på Vikingen 9 och 16, 
det röda krysset markerar hotspot för CVOC vid tidigare undersökning. Byggnader med 
röda linjer runt är rivna. Flygbild är hämtad från eniro.se 

2.1 Avgränsning 
Undersökningen kommer inte att omfatta provtagning eller klassning av fyllning 
som finns ovan leran. Denna undersökning syftar endast till att kartlägga CVOC i 
lera, morän och grundvatten.    

2.2 Organisation 
I uppdraget har följande personer medverkat 

Namn	 Företag	 Ansvar	och	uppgifter	

Petter Wetterholm Wescon Miljökonsult Uppdragsledare, granskning 

Mattias Högblom Wescon Miljökonsult Handläggare, rapportskrivning 

Annika Aspenberg Wescon Miljökonsult Handläggare, rapportskrivning 

 EC Svenska AB Borrning och utsättning av 

grundvattenrör 
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3 Objektbeskrivning 

3.1 Geologi och hydrologi 
Berggrunden finns på ett djup mellan 5–10 meter, grundast mot Libergsgatan och 
ökat djup norrut. På berggrunden finns en hård siltig, sandig blockig morän vars 
tjocklek varierar mellan 0,5 till 1,5 meter. Ovanför moränen finns lera som är 
mellan 2–7 meter tjock. Ovanför leran finns bergkross (0–200 mm) i mäktighet 
om ca 1–1,5 meter. Undantaget är området runt den tidigare hot-spotten, se figur 
2–1, där leran är ca 4 meter tjock och fyllningen 4, 5 meter.  

3.2 Tidigare undersökningar 
Fastigheten har undersökts av Structor Miljöteknik AB och har även delvis 
sanerats. Kvarlämnade föroreningar har redovisats i slutrapport av saneringen 
även den upprättad av Structor (Slutrapport marksanering kv. Vulkanen). I bilaga 
2 har Wescon sammanfattat kvarlämnade föroreningshalter. 

4 Konceptuell modell 
I den konceptuella modellen illustreras hur föreningssituationen antas vara i 
dagsläget baserat på den kunskap som finns tillgänglig. Modellen kommer att 
verifieras eller ändras med information från kompletterande undersökningar. I 
figur 4–1 och 4–2 redovisas den konceptuella modellen grafiskt. 



7 (17) 
 

Vikingen 9 Resultatrapport - Fördjupad Miljöteknisk markundersökning 
Uppdragsnummer 306–002 

 

 

 

 

Figur 4-1 Konceptuell modell av föreningssituation baserad på dagens kunskap, 
illustrationen visar utbredning i plan 

 

Figur 4-2 Konceptuell modell av föreningssituation baserad på dagens kunskap, 
illustrationen visar utbredning i djupled. 
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5 Provtagning mark 

5.1 Syfte och omfattning 
Syftet med jordprovtagningen är att dokumentera om klorerade lösningsmedel 
förekommer i leran. Att grovt avgränsa var lösningsmedel finns i leran. 
Provtagning sker i tre punkter (1w18, 1w19 och 1w20). Provtagning kommer 
utföras som samlingsprov per 50 cm och består av 10 st prover som uttas var 5:e 
cm. 

5.2 Utförande 
Provtaging utfördes med kolvprovtagare i tre punkter, samlingsprov uttogs om ca 
60 cm i nivåerna:  

punkt 1w18: 3–3,6 m, 4, 4–5 m, 5,8–6,4 m och 7,2–7,5 m. Stickprov togs i nivåerna 
7,2 m och 7,5 m.  

Punkt 1w19: 4,8–5 m, 6,3–6,5 m, 6,5–6,7 m, 6,7–6,8 m och stickprov 6,2m. 

Punkt 1w20: 5,2–6 m 

Ovanför det första uttagna lerprover finns återfyllning från tidigare sanering. 
Återfyllningen var 4,6 meter som tjockast.  

Övriga nivåer mellan dessa intervall provtas ej p.g.a. att kolvprovtagaren ”förstör” 
ca 0,8 meter av leran när kolven förankras innan provtagningen kan ske. 

Varje enskilt delprov uttogs med TerraCore-provtagare, se bild 5–1. Generellt sett 
uttogs 10 delprov per samlingsprov. Delproven placerades i Red-cap vial, se bild 
5–2. Samtliga prover förvarades kylt och mörkt tills de nådde laboratoriet. Prover 
sändes till laboratorium inom 24 efter att de uttogs. I bilaga 3 finns 
fältanteckningar.  

 

 



9 (17) 
 

Vikingen 9 Resultatrapport - Fördjupad Miljöteknisk markundersökning 
Uppdragsnummer 306–002 

 

 

 

 

Bild 5-1 Provtagning av ostörda lerprover med TerraCore. 



10 (17) 
 

Vikingen 9 Resultatrapport - Fördjupad Miljöteknisk markundersökning 
Uppdragsnummer 306–002 

 

 

 

 
Bild 5-2 Samlingprov av tio delprov förvarade i RedCap vial.  

5.3 Resultat 
 

ELEMENT TS Djup Jordart trans-1,2-
dikloreten 

cis-1,2-
dikloreten 

Triklor-
eten 

Tetraklor-
eten 

SAMPLE %   mg/kg TS mg/kg TS mg/kg 
TS 

mg/kg TS 

1w18:  57,7 3-3,6m Lera <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 

1w18:4,4-5,0 55,4 4,4-5,0 m Lera <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 

1w18:5,8-6,4  58,5 5,8-6,4 m Lera <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 

1w18:6,30  55,6 6,30 m Lera <0.010 <0.020 <0.010 <0.020 

1w18:7,2-7,5  56,9 7,2-7,5 m Lera <0.010 0,032 <0.010 <0.010 

1w18: 7,5 55,6 7,5 m Lera <0.010 0,068 <0.010 <0.020 

1w18: 7,2 55,6 7,2 m Lera <0.010 <0.020 <0.010 <0.020 

1w19:4,8-5,4  59 4,8-5,4 m Lera <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 
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ELEMENT TS Djup Jordart trans-1,2-
dikloreten 

cis-1,2-
dikloreten 

Triklor-
eten 

Tetraklor-
eten 

1w19:6,2  63 6,2 m Lera <0.010 <0.020 <0.010 <0.020 

1w19:6,3-6,5  58,7 6,3-6,5 m Lera <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 

1w19: 6,5-6,7 62,9 6,5-6,7 m Lera <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 

1w19: 6,7-6,8 63,5 6,7-6,8 m Lera <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 

1w20: 5,2-6 51,5 5,2-6 m Lera <0.010 0,03 <0.010 <0.010 

 

Av tabellen ovan framgår att mycket lite CVOC påträffas i leran, endast mycket 
låga halter av nedbrytningsprodukter cis-1,2-dikloreten påvisas i tre av 13 
uttagna prover. 

6 Grundvatten 
Provtagningen av grundvattnet har pågått under en längre period i flera 
omgångar. Initialt sattes det ut sju grundvattenrör längs med de tre byggnaderna, 
ytterligare elva grundvattenrör sattes vid ett senare tillfälle för att kunna bedöma 
riskerna med föroreningsspridning. Totalt har det placerats 18 grundvattenrör på 
kv. Vikingen 9, dessa är placerade enligt Figur 6-1. Alla grundvattenrören är 
tillverkade av stål och har en diameter på två tum, filterdelen av rören är 0,5 
meter långt.  
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Figur 6-1 Placering av grundvattenrör på kv. Vikingen 9. Karta hämtad från hitta.se. 

6.1 Hydrauliska tester 
Hydrauliska tester har utförts för att kunna beräkna hur mycket grundvattnet 
strömmar på olika delar av fastigheten. Denna information är nödvändig för att 
kunna beskriva eventuell föroreningsspridning. 

6.1.1 Utförande 
Innan varje enskilt arbete så har mätning av grundvattennivån utförts, mätningen 
har skett med ett piplod som tjuter när lodet når vattenytan varpå mätning sker 
från röröverkant. Syftet med att mäta grundvattennivåerna är för att få en 
uppfattning om hur grundvattnet strömmar i området samt att ge en indikation 
för hur mycket vatten som rinner in i röret efter till exempel en omsättning.  

För att kunna redogöra för spridningsriskerna så behövs grundvattenflödet i de 
olika punkterna beräknas. Till detta krävs att den hydrauliska konduktiviteten 
beräknas. Den hydrauliska konduktiviteten beräknas enligt ekvation 1:  

 

𝐾
𝑟 ln

𝑅
𝑅

2𝐿
1
𝑡

ln
𝑦
𝑦

               1  
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Där följande parametrar används: 

- rc: innerradie på grundvattenrör [m] 

- RW: ytterradie på grundvattenrör [m] 

- Le: längd på filterrör [m] 

- y0: vattennivå i grundvattenröret vid tiden t=0 vid start av test, från r.ö.k 
[m] 

- yt: vattennivå i grundvattenröret vid tiden t=t vid slut av test, från r.ö.k 
[m] 

- t: tid från testets start till testets slut [s] 

- Re: Nivåskillnad mellan y0 och yt [m] 

- K: hydraulisk konduktivitet [m/s] 

 

För att beräkna K behöver resterande parametrar tas fram. rc, RW och Le, ges när 
grundvattenrören sätts ut. Resterande parametrar erhålls via en undersökning 
som kallas ”slugtest”. Ett slugtest utförs genom att först mäta grundvattenytan 
och vidare med att sänka ner en tryckgivare under vattenytan i grundvattenröret 
vid tiden t=0. Trycket registreras varpå en förbestämd volym vatten tillsätts som 
motsvarar en viss stigning. Ett nytt tryck kommer att registreras på givaren och 
allt eftersom vattenytan återgår mot sin normala höjd så registreras 
tryckförändringen.  

Vid en förbestämd tid så avslutas testet, då är t känt. y0 ges från den initiala 
grundvattennivån adderat med stigningen i röret (som beror på diametern av 
grundvattenröret). yt beräknas genom att först läsa av tryckgivaren och se hur 
mycket vattenytan sjunkit och sedan subtrahera det värdet från y0. Re beräknas 
som differensen mellan y0 och yt. När alla parametrar kan den hydrauliska 
konduktiviteten K beräknas.  

6.1.2 Resultat 
Resultaten från de hydrauliska testerna presenteras här i form av ett 
stapeldiagram och tabeller. Medelnivån för de inmätta grundvattenytorna 
presenteras i Figur 6-2 där mätningen skett från röröverkant.  

Den hydrauliska konduktiviteten för varje enskilt grundvattenrör presenteras i 
Tabell 6.1a samt Tabell 6.1b. 
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Figur 6-2 Presenterar inmätta medelnivåer för rörens grundvattenytor mellan 2018-08-24 
och 2018-10-19. Alla inmätningar representerar grundvattenytan i meter under 
röröverkant. Punkt 7 och 8 fungerar inte och punkt 14 har mycket dålig tillrinning. 

 

Tabell 6.1a Hydraulisk konduktivitet för grundvattenrör 1–9 med enhet [m/s]. För rör 4, 6 
och 8 kunde ingen hydraulisk konduktivitet beräknas och de markeras med -. 

Gv.rör	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	

K -2,3-6 -2,7-6 -5,2-7 - -1,9-6 - -9,3-7 - -1,7-7 

 

Tabell 6.2b Hydraulisk konduktivitet för grundvattenrör 10–21 med enhet [m/s]. För rör 21 
kunde ingen hydraulisk konduktivitet beräknas och den markeras med -. 

Gv.rör	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 21	

K -2,6-6 -1,1-6 -5,5-7 -2,8-7 -2,5-10 -4,7-7 -1,0-8 -7,1-9 - 

 

6.2 Provtagning av grundvatten 
Grundvattnet har provtagits för att kunna bedöma riskerna med en eventuell 
föroreningsspridning. Provtagningen har skett i omgångar utifrån tillgängligheten 
på grundvatten och utifrån att nya grundvattenrör har placerats ut. 

6.2.1 Utförande 
Innan varje provtagning så har omsättning av grundvattenrören utförts, antingen 
med peristaltisk pump eller med waterra pump. Omsättning utfördes för att 
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grundvattnet i röret i största möjliga mån skulle representera grundvattnet i 
marken.  

Efter omsättning togs prover på grundvattnet. Detta utfördes med peristaltisk 
pump eller waterra pump. Grundvattnet placerades i kärl som vilka motsvarade 
den analys provet skulle ha och förvarades sedan svalt och mörkt tills det kom till 
laboratorium. 

6.2.2 Analyser 
Alla analyser är ackrediterade och har skett på ALS Scandinavia. Analyser utförda 
på grundvattnet ämnande att mäta halter av kolväten (metan, etan, eten) och 
klorerade kolväten (trikloreten, vinylklorid m.fl.). totalt har 28 punkter provtagits 
med avseende på CVOC.  

6.2.3 Resultat 
Figur 6-3 visar totalhalten CVOC för de grundvattenrör som har halter över 
detektionsgräns. Figur 6-4, 6-5 och 6-6 presenterar resultaten av metan-, etan- 
och etenanalyserna. Fullständiga analysrapporter presenteras i sin helhet i Bilaga 
1.  

 

 

Figur 6-3 Totalhalter CVOC i respektive grundvattenrör. Rör betecknade med a och b 
visar resultat för två olika provtagningstillfällen. 
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Figur 6-4 Totalhalter metan i respektive grundvattenrör. Rör betecknade med a och b 
visar resultat för två olika provtagningstillfällen. 

 

 

Figur 6-5 Totalhalter etan i respektive grundvattenrör. Rör betecknade med a och b visar 
resultat för två olika provtagningstillfällen. 
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Figur 6-6 Totalhalter eten i respektive grundvattenrör. Rör betecknade med a och b visar 
resultat för två olika provtagningstillfällen. 
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Ankomstdatum 2018-09-27 Wescon Miljökonsult AB 
Utfärdad 2018-10-05 Annika Aspenberg 
    
  Norra Källgatan 22 
  722 11 Västerås 
  Sweden 
 
Projekt   
Bestnr Saknas  
 
 
Analys av fast prov    
 
Er beteckning 1w18:3-3,6 
  
 
Labnummer O11051786 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  57.7 5.77 % 1 1 INRO 
1,1-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,2-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trans-1,2-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
cis-1,2-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
triklormetan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,1-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,2-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
tetrakloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
vinylklorid * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
 
 
Er beteckning 1w18:4,4-5,0 
  
 
Labnummer O11051787 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  55.4 5.54 % 1 1 INRO 
1,1-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,2-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trans-1,2-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
cis-1,2-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
triklormetan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,1-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,2-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
tetrakloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
vinylklorid * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
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Er beteckning 1w18:5,8-6,4 
  
 
Labnummer O11051788 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  58.5 5.85 % 1 1 INRO 
1,1-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,2-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trans-1,2-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
cis-1,2-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
triklormetan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,1-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,2-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
tetrakloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
vinylklorid * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
 
 
Er beteckning 1w18:6,30 
  
 
Labnummer O11051789 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  56.6 3.43 % 2 2 INRO 
diklormetan  <0.080  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,1-dikloretan  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,2-dikloretan  <0.050  mg/kg TS 2 2 INRO 
trans-1,2-dikloreten  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
cis-1,2-dikloreten  <0.020  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,2-diklorpropan  <0.10  mg/kg TS 2 2 INRO 
triklormetan  <0.030  mg/kg TS 2 2 INRO 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,1,1-trikloretan  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,1,2-trikloretan  <0.040  mg/kg TS 2 2 INRO 
trikloreten  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
tetrakloreten  <0.020  mg/kg TS 2 2 INRO 
vinylklorid  <0.10  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,1-dikloreten  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
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Er beteckning 1w18:7,2-7,5 
  
 
Labnummer O11051790 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  56.9 5.69 % 1 1 INRO 
1,1-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,2-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trans-1,2-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
cis-1,2-dikloreten * 0.032  mg/kg TS 1 1 INRO 
triklormetan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,1-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,2-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
tetrakloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
vinylklorid * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
 
 
Er beteckning 1w18:7,5 
  
 
Labnummer O11051791 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  56.6 3.43 % 2 2 INRO 
diklormetan  <0.080  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,1-dikloretan  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,2-dikloretan  <0.050  mg/kg TS 2 2 INRO 
trans-1,2-dikloreten  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
cis-1,2-dikloreten  0.068 0.027 mg/kg TS 2 2 INRO 
1,2-diklorpropan  <0.10  mg/kg TS 2 2 INRO 
triklormetan  <0.030  mg/kg TS 2 2 INRO 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,1,1-trikloretan  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,1,2-trikloretan  <0.040  mg/kg TS 2 2 INRO 
trikloreten  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
tetrakloreten  <0.020  mg/kg TS 2 2 INRO 
vinylklorid  <0.10  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,1-dikloreten  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
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Er beteckning 1w18:7,2 
  
 
Labnummer O11051792 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  56.6 3.43 % 2 2 INRO 
diklormetan  <0.080  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,1-dikloretan  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,2-dikloretan  <0.050  mg/kg TS 2 2 INRO 
trans-1,2-dikloreten  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
cis-1,2-dikloreten  <0.020  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,2-diklorpropan  <0.10  mg/kg TS 2 2 INRO 
triklormetan  <0.030  mg/kg TS 2 2 INRO 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,1,1-trikloretan  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,1,2-trikloretan  <0.040  mg/kg TS 2 2 INRO 
trikloreten  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
tetrakloreten  <0.020  mg/kg TS 2 2 INRO 
vinylklorid  <0.10  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,1-dikloreten  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
 
 
Er beteckning 1w19:4,8-5,4 
  
 
Labnummer O11051793 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  59.0 5.9 % 1 1 INRO 
1,1-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,2-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trans-1,2-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
cis-1,2-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
triklormetan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,1-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,2-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
tetrakloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
vinylklorid * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
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Er beteckning 1w19:6,2 
  
 
Labnummer O11051794 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  63.0 3.81 % 2 2 INRO 
diklormetan  <0.080  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,1-dikloretan  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,2-dikloretan  <0.050  mg/kg TS 2 2 INRO 
trans-1,2-dikloreten  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
cis-1,2-dikloreten  <0.020  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,2-diklorpropan  <0.10  mg/kg TS 2 2 INRO 
triklormetan  <0.030  mg/kg TS 2 2 INRO 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,1,1-trikloretan  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,1,2-trikloretan  <0.040  mg/kg TS 2 2 INRO 
trikloreten  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
tetrakloreten  <0.020  mg/kg TS 2 2 INRO 
vinylklorid  <0.10  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,1-dikloreten  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
 
 
Er beteckning 1w19:6,3-6,5 
  
 
Labnummer O11051795 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  58.7 5.87 % 1 1 INRO 
1,1-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,2-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trans-1,2-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
cis-1,2-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
triklormetan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,1-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,2-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
tetrakloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
vinylklorid * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
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Er beteckning 1w19:6,5-6,7 
  
 
Labnummer O11051796 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  62.9 6.29 % 1 1 INRO 
1,1-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,2-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trans-1,2-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
cis-1,2-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
triklormetan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,1-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,2-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
tetrakloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
vinylklorid * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
 
 
Er beteckning 1w19:6,7-6,8 
  
 
Labnummer O11051797 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  63.5 6.35 % 1 1 INRO 
1,1-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,2-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trans-1,2-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
cis-1,2-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
triklormetan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,1-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,2-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
tetrakloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
vinylklorid * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
 
 
Er beteckning 1w20:5,2-6 
  
 
Labnummer O11051842 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  51.5 5.15 % 1 1 INRO 
1,1-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,2-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trans-1,2-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
cis-1,2-dikloreten * 0.030  mg/kg TS 1 1 INRO 
triklormetan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,1-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,2-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
tetrakloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
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Er beteckning 1w20:5,2-6 
  
 
Labnummer O11051842 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
vinylklorid * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Bestämning av klorerade alifater enligt metod REFLAB 1:2010. 

Mätning utförs med GC-MS. 
LOD avses vid rapporterade mindre än värden (<). 
 
Rev 2017-01-11 
 

2 Paket OJ-6A inkl. vinylklorid. 
Bestämning av klorerade kolväten, enligt metod baserad på US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, MADEP 
2004, rev. 1.1 och ISO 15009. 
Mätningen utförs med GC-FID och  GC-MS. 
 
Rev 2013-09-19 
 
 
 
 

 
 
 Godkännare 
INRO Ingalill Rosén 

 
 
 
 Utf1 
1 För mätningen svarar ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406 A, 3050 Humlebæk, Danmark som är av danska  

ackrediteringsorganet DANAK ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 05-0361).  
 

2  
För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
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Ankomstdatum 2018-09-13 Wescon Miljökonsult AB 
Utfärdad 2018-09-21 Mattias Högblom 
    
  Norra Källgatan 22 
  722 11 Västerås 
  Sweden 
 
Projekt Vikingen 9  
Bestnr 1065-306-001  
 
 
Analys av grundvatten    
 
Er beteckning Gv 1W1 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-09-12 
 
Labnummer O11044019 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
metan  176 70.3 µg/l 1 1 AKR 
etan  1.1 0.4 µg/l 1 1 AKR 
eten  1.5 0.6 µg/l 1 1 AKR 
 
 
Er beteckning Gv 1W2 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-09-12 
 
Labnummer O11044020 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
metan  170 67.8 µg/l 1 1 AKR 
etan  <1.0  µg/l 1 1 AKR 
eten  2.2 0.9 µg/l 1 1 AKR 
 
 
Er beteckning Gv 1W3 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-09-12 
 
Labnummer O11044021 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
metan  359 144 µg/l 1 1 AKR 
etan  2.0 0.8 µg/l 1 1 AKR 
eten  8.8 3.5 µg/l 1 1 AKR 
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Er beteckning Gv 1W4 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-09-12 
 
Labnummer O11044022 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
metan  1210 486 µg/l 1 1 AKR 
etan  2.6 1.0 µg/l 1 1 AKR 
eten  2.9 1.2 µg/l 1 1 AKR 
 
 
Er beteckning Gv 1W5 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-09-12 
 
Labnummer O11044023 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
metan  87.2 34.9 µg/l 1 1 AKR 
etan  <1.0  µg/l 1 1 AKR 
eten  1.8 0.7 µg/l 1 1 AKR 
 
 
Er beteckning Gv 1W7 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-09-12 
 
Labnummer O11044024 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
metan  74.0 29.6 µg/l 1 1 AKR 
etan  <1.0  µg/l 1 1 AKR 
eten  1.1 0.4 µg/l 1 1 AKR 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Bestämning av metan, etan och eten enligt metod baserad på EPA Method RSK-175. 

Mätning utförs med GC-FID och GC-TCD. 
 
Rev 2013-09-23 
 

 
 
 Godkännare 
AKR Anna-Karin Revell 

 
 
 
 Utf1 
1  

För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Ankomstdatum 2018-10-09 Wescon Miljökonsult AB 
Utfärdad 2018-10-16 Mattias Högblom 
    
  Norra Källgatan 22 
  722 11 Västerås 
  Sweden 
 
Projekt Vikingen 9  
Bestnr 1065-306-001  
 
 
Analys av grundvatten    
 
Er beteckning GW.8 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-10-08 
 
Labnummer O11055279 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloretan  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 VITA 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
cis-1,2-dikloreten  3.50 1.40 µg/l 1 1 VITA 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 VITA 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 VITA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
vinylklorid  41.9 16.7 µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
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Er beteckning GW.9 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-10-08 
 
Labnummer O11055280 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloretan  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 VITA 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
cis-1,2-dikloreten  0.79 0.32 µg/l 1 1 VITA 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 VITA 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 VITA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
vinylklorid  4.4 1.8 µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
 
 
Er beteckning GW.10 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-10-08 
 
Labnummer O11055281 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloretan  0.16 0.06 µg/l 1 1 VITA 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 VITA 
trans-1,2-dikloreten  0.13 0.05 µg/l 1 1 VITA 
cis-1,2-dikloreten  88.9 35.6 µg/l 1 1 VITA 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 VITA 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 VITA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
vinylklorid  127 50.7 µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloreten  0.34 0.13 µg/l 1 1 VITA 
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Er beteckning GW.11 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-10-08 
 
Labnummer O11055282 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloretan  0.17 0.07 µg/l 1 1 VITA 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 VITA 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
cis-1,2-dikloreten  21.6 8.65 µg/l 1 1 VITA 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 VITA 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 VITA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
vinylklorid  70.2 28.1 µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
 
 
Er beteckning GW.12 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-10-08 
 
Labnummer O11055283 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloretan  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 VITA 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
cis-1,2-dikloreten  0.39 0.16 µg/l 1 1 VITA 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 VITA 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 VITA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
vinylklorid  <1.0  µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
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Er beteckning GW.13 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-10-08 
 
Labnummer O11055284 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloretan  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 VITA 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
cis-1,2-dikloreten  5.39 2.16 µg/l 1 1 VITA 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 VITA 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 VITA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
vinylklorid  44.2 17.7 µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
 
 
Er beteckning GW.14 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-10-08 
 
Labnummer O11055285 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloretan  0.10 0.04 µg/l 1 1 VITA 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 VITA 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
cis-1,2-dikloreten  4.21 1.68 µg/l 1 1 VITA 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 VITA 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 VITA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
vinylklorid  46.9 18.7 µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
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Er beteckning GW.15 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-10-08 
 
Labnummer O11055286 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloretan  0.18 0.07 µg/l 1 1 VITA 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 VITA 
trans-1,2-dikloreten  0.22 0.09 µg/l 1 1 VITA 
cis-1,2-dikloreten  203 81.2 µg/l 1 1 VITA 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 VITA 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 VITA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
vinylklorid  134 53.7 µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloreten  1.36 0.54 µg/l 1 1 VITA 
 
 
Er beteckning GW.16 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-10-08 
 
Labnummer O11055287 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloretan  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 VITA 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
cis-1,2-dikloreten  3.54 1.42 µg/l 1 1 VITA 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 VITA 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 VITA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
trikloreten  0.21 0.08 µg/l 1 1 VITA 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
vinylklorid  <1.0  µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
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Er beteckning GW.17 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-10-08 
 
Labnummer O11055288 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloretan  0.16 0.06 µg/l 1 1 VITA 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 VITA 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
cis-1,2-dikloreten  67.3 26.9 µg/l 1 1 VITA 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 VITA 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 VITA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
vinylklorid  95.5 38.2 µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloreten  0.30 0.12 µg/l 1 1 VITA 
 
 
Er beteckning GW.20 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-10-08 
 
Labnummer O11055289 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloretan  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 VITA 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
cis-1,2-dikloreten  5.97 2.39 µg/l 1 1 VITA 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 VITA 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 VITA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
trikloreten  0.11 0.04 µg/l 1 1 VITA 
tetrakloreten  0.95 0.38 µg/l 1 1 VITA 
vinylklorid  1.1 0.4 µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Paket OV-6A. 

Bestämning av klorerade kolväten inklusive vinylklorid, enligt metod baserad på US EPA 624, US EPA 8260, EN ISO 
10301, MADEP 2004, rev.1.1. 
Mätning utförs med GC-FID och GC-MS. 
 
Om ett prov innehåller sediment så kommer det att dekanteras innan analys. 
 
Rev 2018-03-27 
 

 
 
 Godkännare 
VITA Viktoria Takacs 

 
 
 
 Utf1 
1  

För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Ankomstdatum 2018-08-27 Wescon Miljökonsult AB 
Utfärdad 2018-08-29 Mattias Högblom 
    
  Norra Källgatan 22 
  722 11 Västerås 
  Sweden 
 
Projekt Vikingen 9  
Bestnr 1065-306-001  
 
 
Analys av grundvatten    
 
Er beteckning Gv. 1w1 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-08-23 
 
Labnummer O11037317 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloretan  0.15 0.06 µg/l 1 1 STGR 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 STGR 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
cis-1,2-dikloreten  4.70 1.88 µg/l 1 1 STGR 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 STGR 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 STGR 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
vinylklorid  8.5 3.4 µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
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Er beteckning Gv. 1w2 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-08-23 
 
Labnummer O11037318 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloretan  0.22 0.09 µg/l 1 1 STGR 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 STGR 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
cis-1,2-dikloreten  4.81 1.92 µg/l 1 1 STGR 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 STGR 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 STGR 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
vinylklorid  10.6 4.2 µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
 
 
Er beteckning Gv. 1w3 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-08-23 
 
Labnummer O11037319 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloretan  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 STGR 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
cis-1,2-dikloreten  3.51 1.40 µg/l 1 1 STGR 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 STGR 
triklormetan (kloroform)  2.30 0.92 µg/l 1 1 STGR 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
tetrakloreten  0.32 0.13 µg/l 1 1 STGR 
vinylklorid  12.2 4.9 µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
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Er beteckning Gv. 1w4 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-08-23 
 
Labnummer O11037320 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloretan  0.10 0.04 µg/l 1 1 STGR 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 STGR 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
cis-1,2-dikloreten  1.86 0.74 µg/l 1 1 STGR 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 STGR 
triklormetan (kloroform)  0.38 0.15 µg/l 1 1 STGR 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
vinylklorid  8.2 3.3 µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
 
 
Er beteckning Gv. 1w5 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-08-23 
 
Labnummer O11037321 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloretan  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 STGR 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
cis-1,2-dikloreten  0.71 0.28 µg/l 1 1 STGR 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 STGR 
triklormetan (kloroform)  2.37 0.95 µg/l 1 1 STGR 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
vinylklorid  3.3 1.3 µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
 
 

http://www.alsglobal.se
mailto:info.ta@alsglobal.com


Rapport 
 
Sida 4 (5) 

 T1825196 
 

YZJHYXUDU6 

  
 

__________________________________________________________________ 
ALS Scandinavia AB 
Box 700 
182 17 Danderyd 
Sweden 

Webb: www.alsglobal.se 
E-post: info.ta@alsglobal.com 
Tel: + 46 8 52 77 5200 
Fax: + 46 8 768 3423 
 

Dokumentet är godkänt och digitalt 
signerat av  
 
 
  

 

 

  

 
Er beteckning Gv. 1w6 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-08-23 
 
Labnummer O11037322 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloretan  0.11 0.04 µg/l 1 1 STGR 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 STGR 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
cis-1,2-dikloreten  3.50 1.40 µg/l 1 1 STGR 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 STGR 
triklormetan (kloroform)  0.45 0.18 µg/l 1 1 STGR 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
trikloreten  0.11 0.04 µg/l 1 1 STGR 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
vinylklorid  11.1 4.4 µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Paket OV-6A. 

Bestämning av klorerade kolväten inklusive vinylklorid, enligt metod baserad på US EPA 624, US EPA 8260, EN ISO 
10301, MADEP 2004, rev.1.1. 
Mätning utförs med GC-FID och GC-MS. 
 
Om ett prov innehåller sediment så kommer det att dekanteras innan analys. 
 
Rev 2018-03-27 
 

 
 
 Godkännare 
STGR Sture Grägg 

 
 
 
 Utf1 
1  

För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Ankomstdatum 2018-08-27 Wescon Miljökonsult AB 
Utfärdad 2018-08-29 Mattias Högblom 
    
  Norra Källgatan 22 
  722 11 Västerås 
  Sweden 
 
Projekt Vikingen 9  
Bestnr 1065-306-001  
 
 
Analys av fast prov    
 
Er beteckning 1w3: 
 2,6 
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-08-23 
 
Labnummer O11037284 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <0.080 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1-dikloretan  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
1,2-dikloretan  <0.050 mg/kg 1 1 ULKA 
trans-1,2-dikloreten  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
cis-1,2-dikloreten  <0.020 mg/kg 1 1 ULKA 
1,2-diklorpropan  <0.10 mg/kg 1 1 ULKA 
triklormetan  <0.030 mg/kg 1 1 ULKA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1,1-trikloretan  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1,2-trikloretan  <0.040 mg/kg 1 1 ULKA 
trikloreten  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
tetrakloreten  <0.020 mg/kg 1 1 ULKA 
vinylklorid  <0.10 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1-dikloreten  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
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Er beteckning 1w3: 
 2,9 
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-08-23 
 
Labnummer O11037285 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <0.207  mg/kg 1 1 ULKA 
1,1-dikloretan  <0.026  mg/kg 1 1 ULKA 
1,2-dikloretan  <0.129  mg/kg 1 1 ULKA 
trans-1,2-dikloreten  <0.026  mg/kg 1 1 ULKA 
cis-1,2-dikloreten  <0.052  mg/kg 1 1 ULKA 
1,2-diklorpropan  <0.26  mg/kg 1 1 ULKA 
triklormetan  0.083 0.033 mg/kg 1 1 ULKA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.026  mg/kg 1 1 ULKA 
1,1,1-trikloretan  <0.026  mg/kg 1 1 ULKA 
1,1,2-trikloretan  <0.104  mg/kg 1 1 ULKA 
trikloreten  <0.026  mg/kg 1 1 ULKA 
tetrakloreten  <0.052  mg/kg 1 1 ULKA 
vinylklorid  <0.26  mg/kg 1 1 ULKA 
1,1-dikloreten  <0.026  mg/kg 1 1 ULKA 
 
 
Er beteckning 1w4: 
 2,9 
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-08-23 
 
Labnummer O11037286 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <0.080 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1-dikloretan  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
1,2-dikloretan  <0.050 mg/kg 1 1 ULKA 
trans-1,2-dikloreten  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
cis-1,2-dikloreten  <0.020 mg/kg 1 1 ULKA 
1,2-diklorpropan  <0.10 mg/kg 1 1 ULKA 
triklormetan  <0.030 mg/kg 1 1 ULKA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1,1-trikloretan  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1,2-trikloretan  <0.040 mg/kg 1 1 ULKA 
trikloreten  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
tetrakloreten  <0.020 mg/kg 1 1 ULKA 
vinylklorid  <0.10 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1-dikloreten  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
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Er beteckning 1w4: 
 3,8 
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-08-23 
 
Labnummer O11037287 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <0.107 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1-dikloretan  <0.013 mg/kg 1 1 ULKA 
1,2-dikloretan  <0.067 mg/kg 1 1 ULKA 
trans-1,2-dikloreten  <0.013 mg/kg 1 1 ULKA 
cis-1,2-dikloreten  <0.027 mg/kg 1 1 ULKA 
1,2-diklorpropan  <0.13 mg/kg 1 1 ULKA 
triklormetan  <0.040 mg/kg 1 1 ULKA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.013 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1,1-trikloretan  <0.013 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1,2-trikloretan  <0.053 mg/kg 1 1 ULKA 
trikloreten  <0.013 mg/kg 1 1 ULKA 
tetrakloreten  <0.027 mg/kg 1 1 ULKA 
vinylklorid  <0.13 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1-dikloreten  <0.013 mg/kg 1 1 ULKA 
 
 
Er beteckning 1w5: 
 1,85 
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-08-23 
 
Labnummer O11037288 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <0.080 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1-dikloretan  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
1,2-dikloretan  <0.050 mg/kg 1 1 ULKA 
trans-1,2-dikloreten  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
cis-1,2-dikloreten  <0.020 mg/kg 1 1 ULKA 
1,2-diklorpropan  <0.10 mg/kg 1 1 ULKA 
triklormetan  <0.030 mg/kg 1 1 ULKA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1,1-trikloretan  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1,2-trikloretan  <0.040 mg/kg 1 1 ULKA 
trikloreten  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
tetrakloreten  <0.020 mg/kg 1 1 ULKA 
vinylklorid  <0.10 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1-dikloreten  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
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Er beteckning 1w5: 
 2,35 
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-08-23 
 
Labnummer O11037289 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <0.080 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1-dikloretan  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
1,2-dikloretan  <0.050 mg/kg 1 1 ULKA 
trans-1,2-dikloreten  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
cis-1,2-dikloreten  <0.020 mg/kg 1 1 ULKA 
1,2-diklorpropan  <0.10 mg/kg 1 1 ULKA 
triklormetan  <0.030 mg/kg 1 1 ULKA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1,1-trikloretan  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1,2-trikloretan  <0.040 mg/kg 1 1 ULKA 
trikloreten  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
tetrakloreten  <0.020 mg/kg 1 1 ULKA 
vinylklorid  <0.10 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1-dikloreten  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
 
 
Er beteckning 1w5: 
 3,70 
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-08-23 
 
Labnummer O11037290 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <0.080 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1-dikloretan  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
1,2-dikloretan  <0.050 mg/kg 1 1 ULKA 
trans-1,2-dikloreten  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
cis-1,2-dikloreten  <0.020 mg/kg 1 1 ULKA 
1,2-diklorpropan  <0.10 mg/kg 1 1 ULKA 
triklormetan  <0.030 mg/kg 1 1 ULKA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1,1-trikloretan  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1,2-trikloretan  <0.040 mg/kg 1 1 ULKA 
trikloreten  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
tetrakloreten  <0.020 mg/kg 1 1 ULKA 
vinylklorid  <0.10 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1-dikloreten  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Paket OJ-6A inkl. vinylklorid. 

Bestämning av klorerade kolväten, enligt metod baserad på US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, MADEP 
2004, rev. 1.1 och ISO 15009. 
Mätningen utförs med GC-FID och  GC-MS. 
 
Rev 2013-09-19 
 
 
 
 

 
 
 Godkännare 
ULKA Ulrika Karlsson 

 
 
 
 Utf1 
1  

För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Ankomstdatum 2018-08-30 Wescon Miljökonsult AB 
Utfärdad 2018-09-06 Mattias Högblom 
    
  Norra Källgatan 22 
  722 11 Västerås 
  Sweden 
 
Projekt Vikingen 9  
Bestnr 1065-306-001  
 
 
Analys av fast prov    
 
Er beteckning 1W5 
 2.9m 
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-08-23 
 
Labnummer O11039392 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  61.1 3.69 % 1 1 KAIN 
 
 
Er beteckning 1W5 
 3.8m 
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-08-23 
 
Labnummer O11039393 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  63.6 3.85 % 1 1 KAIN 
 
 
Er beteckning 1W5 
 2.6m 
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-08-23 
 
Labnummer O11039394 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  76.8 4.64 % 1 1 KAIN 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Betämning av TS enligt metod baserad på CSN ISO 11465 och CSN EN 12880. 

 
Rev 2014-04-30 
 

 
 
 Godkännare 
KAIN Karin Ingelgård 

 
 
 
 Utf1 
1  

För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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The QuantArray®-Chlor Approach
Quantification of Dehalococcoides, the only known bacterial group capable of complete reductive dechlorination of PCE and
TCE to ethene, has become an indispensable component of assessment, remedy selection, and performance monitoring at sites
impacted by chlorinated solvents. While undeniably a key group of halorespiring bacteria, Dehalococcoides are not the only
bacteria of interest in the subsurface because reductive dechlorination is not the only potential biodegradation pathway operative
at contaminated sites, and chlorinated ethenes are not always the primary contaminants of concern. The QuantArray®-Chlor
not only includes a variety of halorespiring bacteria (Dehalococcoides, Dehalobacter, Dehalogenimonas, etc.) to assess the potential
for reductive dechlorination of chloroethenes, chloroethanes, chlorobenzenes, chlorophenols, and chloroform, but also provides
quantification of functional genes involved in aerobic (co)metabolic pathways for biodegradation of chlorinated solvents and
even competing biological processes. Thus, the QuantArray®-Chlor will give site managers the ability to simultaneously yet
economically evaluate the potential for biodegradation of a spectrum of common chlorinated contaminants through a multitude
of anaerobic and aerobic (co) metabolic pathways to give a much more clear and comprehensive view of contaminant biodegradation.

The QuantArray®-Chlor is used to quantify specific microorganisms and functional genes to evaluate the following:

Quantification of important halorespiring bacteria (e.g. Dehalococcoides,
Dehalobacter, Dehalogenimonas, Desulfitobacterium spp.) and key functional
genes (e.g. vinyl chloride reductases, TCE reductase, chloroform reduc-
tase) responsible for reductive dechlorination of a broad spectrum of
chlorinated solvents.

Several different types of bacteria including methanotrophs and some
toluene/phenol utilizing bacteria can co-oxidize TCE, DCE, and vinyl
chloride. The QuantArray®-Chlor quantifies functional genes like soluble
methane monooxygenase encoding enzymes capable of co-oxidation of
chlorinated ethenes.

Ethene oxidizing bacteria are capable of cometabolism of vinyl chloride.
In some cases, ethenotrophs can also utilize vinyl chloride as a growth
supporting substrate. The QuantArray®-Chlor targets key functional
genes in ethene metabolism.

Anaerobic
Reductive Dechlorination

Aerobic Cometabolism

Aerobic (Co)metabolism
of Vinyl Chloride

How do QuantArrays® work?
The QuantArray®-Chlor in many respects is a hybrid technology combining the highly parallel detection of mi-
croarrays with the accurate and precise quantification provided by qPCR into a single platform. The key to
highly parallel qPCR reactions is the nanoliter fluidics platform for low volume, solution phase qPCR reactions.
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How are QuantArray® results reported?
One of the primary advantages of the QuantArray®-Chlor is the simultaneous quantification of a broad spectrum of different
microorganisms and key functional genes involved in a variety of pathways for chlorinated hydrocarbon biodegradation. However,
highly parallel quantification combined with the various metabolic and cometabolic capabilities of different target organisms can
complicate data presentation. Therefore, in addition to Summary Tables, QuantArray® results will be presented as Microbial
Population Summary and Comparison Figures to aid in data interpretation and subsequent evaluation of site management activities.

Types of Tables and Figures:

Figure presenting the concentrations of QuantArray®-Chlor target pop-
ulations (e.g. Dehalococcoides) and functional genes (e.g. vinyl chloride
reductase) relative to typically observed values.

Tables of target population concentrations grouped by biodegradation
pathway and contaminant type.

Depending on the project, sample results can be presented to compare
changes over time or examine differences in microbial populations along
a transect of the dissolved plume.

Microbial Population
Summary

Summary Tables

Comparison Figures
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Results

Table 1: Summary of the QuantArray®-Chlor results obtained for samples GW1 and GW10.

Sample Name GW1 GW10
Sample Date 04/08/2019 04/08/2019
Reductive Dechlorination cells/mL cells/mL
Dehalococcoides (DHC) 7.75E+02 1.04E+04

tceA Reductase (TCE) <1.00E+00 <5.00E-01
BAV1 Vinyl Chloride Reductase (BVC) 1.20E+00 8.40E+02
Vinyl Chloride Reductase (VCR) 3.74E+02 1.21E+03

Dehalobacter spp. (DHBt) 4.10E+04 9.84E+03
Dehalobacter DCM (DCM) <1.00E+01 <5.00E+00
Dehalogenimonas spp. (DHG) 9.42E+02 9.09E+02

cerA Reductase (CER) <1.00E+01 1.69E+01
trans-1,2-DCE Reductase (TDR) <1.00E+01 1.84E+02

Desulfitobacterium spp. (DSB) 2.35E+04 2.13E+04
Dehalobium chlorocoercia (DECO) 1.62E+02 2.06E+02
Desulfuromonas spp. (DSM) 2.80E+00 (J) 4.02E+02
PCE Reductase (PCE-1) <1.00E+01 <5.00E+00
PCE Reductase (PCE-2) <1.00E+01 <5.00E+00
Chloroform Reductase (CFR) <1.00E+01 <5.00E+00
1,1 DCA Reductase (DCA) <1.00E+01 <5.00E+00
1,2 DCA Reductase (DCAR) <1.00E+01 <5.00E+00
Aerobic (Co)Metabolic
Soluble Methane Monooxygenase (SMMO) 1.17E+02 <5.00E+00
Toluene Dioxygenase (TOD) <1.00E+01 <5.00E+00
Phenol Hydroxylase (PHE) 2.36E+02 1.37E+01
Trichlorobenzene Dioxygenase (TCBO) <1.00E+01 <5.00E+00
Toluene Monooxygenase 2 (RDEG) 4.80E+02 1.06E+02
Toluene Monooxygenase (RMO) 3.35E+03 <5.00E+00
Ethene Monooxygenase (EtnC) <1.00E+01 <5.00E+00
Epoxyalkane Transferase (EtnE) <1.00E+01 <5.00E+00
Dichloromethane Dehalogenase (DCMA) <1.00E+01 <5.00E+00
Other
Total Eubacteria (EBAC) 1.15E+07 1.73E+06
Sulfate Reducing Bacteria (APS) 1.57E+05 6.35E+04
Methanogens (MGN) 1.12E+03 <5.00E+00

Legend:
NA = Not Analyzed NS = Not Sampled J = Estimated Gene Copies Below PQL but Above LQL
I = Inhibited < = Result Not Detected
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Figure 1: Microbial population summary to aid in evaluating potential pathways and biodegradation of specific con-
taminants.

Anaerobic - Reductive Dechlorination or Dichloroelimination Aerobic - (Co)metabolism
Chlorinated Ethenes (PCE, TCE) DHC, DHBt, DSB, DSM, PCE-1, PCE-2 Chlorinated Ethenes (TCE,DCE,VC) sMMO, TOD, PHE, RDEG, RMO
Chlorinated Ethenes (PCE, TCE, DCE,
VC)

DHC, BVC, VCR (Co)metabolic Vinyl Chloride etnC, etnE

Chlorinated Ethenes (trans-1,2-DCE,
VC)

TDR, CER Chlorinated Benzenes TOD, TCBO, PHE

Chlorinated Ethanes (TCA and 1,2-
DCA)

DHC, DHBt, DHG, DSB1, DCA,
DCAR

Chlorinated Methanes (Chloroform) DHBt, DCM, CFR
Chlorinated Benzenes DHC, DHBt2, DECO
Chlorinated Phenols DHC, DSB
Chlorinated Propanes DHC, DHG, DSB1

1Desulfitobacterium dichloroeliminans DCA1. 2Implicated in reductive dechlorination of dichlorobenzene and potentially chlorobenzene.
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Figure 2: Microbial population summary to aid in evaluating potential pathways and biodegradation of specific con-
taminants.

Anaerobic - Reductive Dechlorination or Dichloroelimination Aerobic - (Co)metabolism
Chlorinated Ethenes (PCE, TCE) DHC, DHBt, DSB, DSM, PCE-1, PCE-2 Chlorinated Ethenes (TCE,DCE,VC) sMMO, TOD, PHE, RDEG, RMO
Chlorinated Ethenes (PCE, TCE, DCE,
VC)

DHC, BVC, VCR (Co)metabolic Vinyl Chloride etnC, etnE

Chlorinated Ethenes (trans-1,2-DCE,
VC)

TDR, CER Chlorinated Benzenes TOD, TCBO, PHE

Chlorinated Ethanes (TCA and 1,2-
DCA)

DHC, DHBt, DHG, DSB1, DCA,
DCAR

Chlorinated Methanes (Chloroform) DHBt, DCM, CFR
Chlorinated Benzenes DHC, DHBt2, DECO
Chlorinated Phenols DHC, DSB
Chlorinated Propanes DHC, DHG, DSB1

1Desulfitobacterium dichloroeliminans DCA1. 2Implicated in reductive dechlorination of dichlorobenzene and potentially chlorobenzene.
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Table 2: Summary of the QuantArray®-Chlor results for microorganisms responsible for reductive dechlorination for
samples GW1 and GW10.

Sample Name GW1 GW10
Sample Date 04/08/2019 04/08/2019
Reductive Dechlorination cells/mL cells/mL
Dehalococcoides (DHC) 7.75E+02 1.04E+04

tceA Reductase (TCE) <1.00E+00 <5.00E-01
BAV1 Vinyl Chloride Reductase (BVC) 1.20E+00 8.40E+02
Vinyl Chloride Reductase (VCR) 3.74E+02 1.21E+03

Dehalobacter spp. (DHBt) 4.10E+04 9.84E+03
Dehalobacter DCM (DCM) <1.00E+01 <5.00E+00
Dehalogenimonas spp. (DHG) 9.42E+02 9.09E+02
Desulfitobacterium spp. (DSB) 2.35E+04 2.13E+04
Dehalobium chlorocoercia (DECO) 1.62E+02 2.06E+02
Desulfuromonas spp. (DSM) 2.80E+00 (J) 4.02E+02

Figure 3: Comparison - microbial populations involved in reductive dechlorination.
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Table 3: Summary of the QuantArray®-Chlor results for microorganisms responsible for reductive dechlorination for
samples GW1 and GW10.

Sample Name GW1 GW10
Sample Date 04/08/2019 04/08/2019
Reductive Dechlorination cells/mL cells/mL
Chloroform Reductase (CFR) <1.00E+01 <5.00E+00
1,1 DCA Reductase (DCA) <1.00E+01 <5.00E+00
1,2 DCA Reductase (DCAR) <1.00E+01 <5.00E+00
PCE Reductase (PCE-1) <1.00E+01 <5.00E+00
PCE Reductase (PCE-2) <1.00E+01 <5.00E+00
Dehalogenimonas trans-1,2-DCE Reductase (TDR) <1.00E+01 1.84E+02
Dehalogenimonas cerA Reductase (CER) <1.00E+01 1.69E+01

Figure 4: Comparison - microbial populations involved in reductive dechlorination.
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Table 4: Summary of the QuantArray®-Chlor results for microorganisms responsible for aerobic (co)metabolism for
samples GW1 and GW10.

Sample Name GW1 GW10
Sample Date 04/08/2019 04/08/2019
Aerobic (Co)Metabolic cells/mL cells/mL
Soluble Methane Monooxygenase (SMMO) 1.17E+02 <5.00E+00
Toluene Dioxygenase (TOD) <1.00E+01 <5.00E+00
Phenol Hydroxylase (PHE) 2.36E+02 1.37E+01
Trichlorobenzene Dioxygenase (TCBO) <1.00E+01 <5.00E+00
Toluene Monooxygenase 2 (RDEG) 4.80E+02 1.06E+02
Toluene Monooxygenase (RMO) 3.35E+03 <5.00E+00
Ethene Monooxygenase (EtnC) <1.00E+01 <5.00E+00
Epoxyalkane Transferase (EtnE) <1.00E+01 <5.00E+00
Dichloromethane Dehalogenase (DCMA) <1.00E+01 <5.00E+00

Figure 5: Comparison - microbial populations involved in aerobic (co)metabolism.
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Table 5: Summary of the QuantArray® results for total bacteria and other populations for samples GW1 and GW10.

Sample Name GW1 GW10
Sample Date 04/08/2019 04/08/2019
Other cells/mL cells/mL
Total Eubacteria (EBAC) 1.15E+07 1.73E+06
Sulfate Reducing Bacteria (APS) 1.57E+05 6.35E+04
Methanogens (MGN) 1.12E+03 <5.00E+00

Figure 6: Comparison - microbial populations.
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Bilaga 2 Kvarlämnade föroreningshalter 



Förorenad lera, klorerade 
lösningsmedel, Structor 2018 

Förorenade fyllnadsmassor, 
FA (tungmetaller), Wescon
2018

Blyförorenad lera, 
felmarginalen ligger inom 
ramen för godkänt riktvärde 
enligt Structor 2018 

Kobolt i naturlig lera 
överskrider riktvärdet, 
bedöms vara naturliga 
bakgrundshalter Structor
2018 

Godkända halter av 
förorenande ämnen enligt 
Structor 2018, Wescon 2018

Förorenade schaktväggar 
(tungmetaller) IFA, Structor
2018

Förorenade schaktväggar 
(alifater och aromater) MKM, 
Structor 2018
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Bilaga 3 Fältanteckningar 



Projekt Vikingen 9
Datum Provpunktstabell

Sektion Prov  PID jordart anmärkningar analys
1w18 3‐3,2 samlings 0.3 le väldigt liten provmängd i 3‐3,2. Totalt 12 delprov i burken. 
1w18 3,2‐3,4 prov 0.1 le Första provet togs kolv för kolv, strul med kolv metodik. 
1w18 3,4‐3,6 0.4 le Leran fast och väldigt jämn, inga tydliga variationer. Bara lite språr av 

organiskt material
1w18 4,4‐4,6 samlings 0.1 le lite blötare
1w18 4,6‐4,8 prov 0.2 le all (tre kolv) samtidigt, PID, och efteråt trycktes provtagare ned.
1w18 4,8‐5,0 0.1 le Lös lera
1w18 5,8‐5,85 nej 0.3 le ströks ur samlingsprov pga "hög" PID‐halt, enskilt prov
1w18 5,85‐6,05 samlings 0.2 le kladdig och slät le. Små organiska inslag jämt spritt över leran
1w18 6,05 ‐ 6,25 prov 0.02 le 11 delprov i samlingsprovet
1w18 6,25‐6,35 0.02 le
1w18 6,30 ja sa, le enskilt prov i metanol riktad mot liten sandstrimma
1w18 7,2‐7,3 samlings 1.5 le här är vi nära botten och har mer sa och mer H2O. 
1w18 7,3‐7,5 prov 1.5 le Här är vi antagligen nere i moränen. Samlingsprov har 3 delprov. 
1w18 7,5 ja 2.5 le enskilt prov på botten, PID ger högre utslag här (metalnol)
1w19 4,8‐5 nej le ingenting i kolven
1w19 5‐5,2 samlings 0.02 le väldigt jämn och slät le, nästan inga variationer.
1w19 5,2‐5,4 prov 0.03 le  Låg vattenhalt men ej let
5,4‐5,5 0.02 le 11 delprov i samlingsprov. PID‐prov i påse visar 0,5
1w19 6,2 ja le riktat prov mot organiskt lager ( i metanol).
1w19 6,2‐6,5 ja le 7 delprov. Både organiskt material och le, fint varvat. Hela profilen är ej 

vattenrik men ej let. PID‐prov i påse 0,5
1w19 6,5‐6,7 ja le 7 delprov. Både organiskt material och le, fint varvat
1w19 6,7‐6,8 ja le 4 delprov. Både organiskt material och le, fint varvat
1w20 5,2‐5,4 samlings 0.005 le väldigt fast och  jämn lera. Inga variationer. 
1w20 5,4‐5,6 prov 0.01 le
1w20 5,6‐6,8 0.01 le
1w20 6,8‐6,9 0.03 le

Wescon Miljökonsult AB



Datum 8/24/2018 9/7/2018 9/12/2018 10/4/2018 10/5/2018 10/8/2018 10/12/2018 10/18/2018 10/19/2018
Grundvattenrör Gv. Nivå [m] Gv. Nivå [m] Gv. Nivå [m] Gv. Nivå [m] Gv. Nivå [m] Gv. Nivå [m] Gv. Nivå [m] Gv. Nivå [m] Gv. Nivå [m] Gv. Nivå [m] Djup på Gv rör Övrigt

1 2.93 2.93 2.9 5.5 Rök ovan mark
2 2.7 2.72 2.7 2.68 2.7 4.5 Rök ovan mark
3 2.76 2.8 2.71 2.25 2.69 9.28 Rök ovan mark
4 3.07 2.55 2.34 10 Rök ovan mark
5 2.43 2.43 2.4 10 Rök ovan mark
6 8.86 1.95 1.53 6.5 Rök ovan mark
7 9.03 3.86 3.61 10 Rök ovan mark
8 0 4.65 3.5 2.53 2.28 5.35 6.85 Rök i dexel
9 1.39 1.38 1.68 1.52 1.4 8.31 Rök i dexel

10 1.51 1.56 1.68 1.58 1.58 9.24 Rök i dexel
11 2 1.51 1.63 1.54 1.5 8.04 Rök i dexel
12 1.35 1.38 1.62 3.64 6.88 7.21 Rök i dexel
13 1.64 2.85 1.96 1.98 1.75 4.36 7.7 Rök i dexel
14 1.43 4.87 4.14 2.66 2.06 5.43 7.47 Rök i dexel
15 1.69 2.04 2.07 1.93 2.2 8.28 Rök i dexel
16 1.84 2 1.85 1.99 2.73 6.62 6.99 Rök i dexel
17 1.48 2.18 2.11 2.2 1.91 3.5 11 Rök i dexel
21 1.32 1.35 3.98 1.58 2.72 12 Rök i dexel

Övrigt Provtagning  Slugtest + omsOmsättning oc  Påbörjan av sl Omsättning Provtagning saSlugtest och omOmsättning oProvtagning
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Bilaga 2 Sammanställning av analysresultat  



cis-1,2-dikloreten triklormetan trikloreten tetrakloretenvinylklorid metan etan eten

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Gv. 1w1 2018-08-23 4.7 <LOD <LOD <LOD 8.5 ‐ ‐ ‐
Gv 1W1 2018-09-12 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 176 1.1 1.5

Gv. 1w2 2018-08-23 4.81 <LOD <LOD <LOD 10.6 ‐ ‐ ‐
Gv 1W2 2018-09-12 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 170 <LOD 2.2

Gw.2 2018-10-26 9.46 <LOD 0.52 0.3 5.6 93.6 <LOD 1.9

Gv. 1w3 2018-08-23 3.51 2.3 <LOD 0.32 12.2 ‐ ‐ ‐
Gv 1W3 2018-09-12 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 359 2 8.8

Gw.3 2018-10-26 21.5 <LOD <LOD 0.33 89.7 1020 5.7 20.3

Gv. 1w4 2018-08-23 1.86 0.38 <LOD <LOD 8.2 ‐ ‐ ‐
Gv 1W4 2018-09-12 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1210 2.6 2.9

Gv. 1w5 2018-08-23 0.71 2.37 <LOD <LOD 3.3 ‐ ‐ ‐
Gv 1W5 2018-09-12 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 87.2 <LOD 1.8

Gv. 1w6 2018-08-23 3.5 0.45 0.11 <LOD 11.1 ‐ ‐ ‐
Gv 1W7 2018-09-12 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 74 <LOD 1.1

GW.8 2018-10-08 3.5 <LOD <LOD <LOD 41.9 - - -

Gw.8 2018-10-26 4.24 <LOD <LOD <LOD 47.7 1970 27.6 48.2

GW.9 2018-10-08 0.79 <LOD <LOD <LOD 4.4 ‐ ‐ ‐
Gw.9 2018-10-26 2.33 <LOD <LOD <LOD 13.6 378 12.4 16

GW.10 2018-10-08 88.9 <LOD <LOD <LOD 127 ‐ - ‐
Gw.10 2018-10-26 130 <LOD <LOD <LOD 165 1940 14.8 39.3

GW.11 2018-10-08 21.6 <LOD <LOD <LOD 70.2 ‐ ‐ ‐
Gw.11 2018-10-26 19.8 <LOD <LOD <LOD 78.1 989 5.7 20.7

GW.12 2018-10-08 0.39 <LOD <LOD <LOD <LOD ‐ ‐ ‐
GW.13 2018-10-08 5.39 <LOD <LOD <LOD 44.2 - - -

Gw.13 2018-10-26 9.14 <LOD <LOD <LOD 50.3 1550 18.9 50.5

GW.14 2018-10-08 4.21 <LOD <LOD <LOD 46.9 - - -

Gw.14 2018-10-26 4.65 <LOD <LOD <LOD 57.6 2290 27 43.5

GW.15 2018-10-08 203 <LOD <LOD <LOD 134 - - -

Gw.15 2018-10-26 307 <LOD <LOD <LOD 137 775 9.2 19.5

GW.16 2018-10-08 3.54 <LOD 0.21 <LOD <LOD - - -

Gw.16 2018-10-26 - - - - - 211 <LOD 1.6

GW.17 2018-10-08 67.3 <LOD <LOD <LOD 95.5 - - -

Gw.17 2018-10-26 42.3 <LOD <LOD <LOD 56.7 463 5.2 12.1

GW.20 2018-10-08 5.97 <LOD 0.11 0.95 1.1 ‐ - ‐
Gw.21 2018-10-26 21.8 <LOD <LOD <LOD 44.7 462 3.9 8.3
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Bilaga 3 Utdrag ur NV:s beräkningsprogram 
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A B C D E F G H I J K

Indata för beräkning av riktvärden Naturvårdsverket, version 2.0.1

1

Hämta generellt scenario: Scenariot är inte sparat!
Vikningen 9 och 15

Hämta eget scenario:
Befintligt scenario är inte sparat!

KM
   Exponeringstid barn 365 365 dag/år
   Exponeringstid vuxna 365 365 dag/år

   Exponeringstid barn 120 120 dag/år
   Exponeringstid vuxna 120 120 dag/år

   Exponeringstid barn 365 365 dag/år
KM    Exponeringstid vuxna 365 365 dag/år

   Andel inomhusvistelse 1 1 -

   Exponeringstid barn 365 365 dag/år
   Exponeringstid vuxna 365 365 dag/år
   Andel inomhusvistelse 1 1 -

   Konsumtion, barn 0.25 0.25 kg/dag
   Konsumtion, vuxna 0.4 0.4 kg/dag
   Andel från odling på plats 0.1 0.1 -

KM
Halt löst/mobilt organiskt kol 0.000003 0.000003 kg/dm³ KM
Torrdensitet 2 1.5 kg/dm³ Områdets längd 50 50 m
Halt organiskt kol 0.005 0.02 kg/kg Områdets bredd 50 50 m
Vattenhalt 0.17 0.32 dm³/dm³
Andel porluft 0.08 0.08 dm³/dm³
Total porositet 0.25 dm³/dm³ Mäktighet under gv-ytan 1 m

KM KM
Luftvolym inne i byggnad 480 240 m³ Grundvattenbildning 100 100 mm/år
Luftomsättning i byggnad 12 12 dagˉ¹ Hydraulisk konduktivitet 1.00E-05 1.00E-05 m/s
Yta under byggnad 200 100 m² Hydraulisk gradient 0.03 0.03 m/m
Djup till förorening 2.5 0.35 m Akviferens mäktighet 10 10 m
Utspädning till inomhusluft 32054 Avstånd till brunn 0 0 m
Utspädning till utomhusluft 6931942 Utspädning till grundv. (brunn) 7 ggr

Riskbedömning Vikingen 9 och 15. Återfyllning med 0-150 samt 
justerad Rfc för TCE till USEPA lågrisknivå (Trikloretylen-mod)

Val av eget scenario (data till vita inmatningsceller)

Val av generellt scenario (gulbruna celler)

Val av ämnen

Ämne 1:

Ämne 2:

Ämne 3:

Ämne 4:

Ämne 5:

Ämne 6:

Ämne 7:

Ämne 8:

Ämne 9:

Ämne 10:

Ämne 11:

Ämne 12:

Ämne 13:

Ämne 14:

Ämne 15:

Ämne 16:

Ämne 17:

Ämne 18:

Ämne 19:

Ämne 20:

Ämne 21:

Ämne 22:

Ämne 23:

Ämne 24:

Jord- och grundvattenparametrar

Transportmodell - Ånga till inom- och utomhusluft

Beaktade exponeringsvägar

Intag av förorenad jord

Hudkontakt med jord/damm

Inandning av damm

Inandning av ånga

Intag av växter

Beskrivning av scenariot

Beskrivning:

Scenariospecifika modellparametrar

Exponeringsparametrar

Transportmodell - Grundvatten

Scenariots namn:

Förorenat område

Använd KM-värden i modellen

Använd MKM-värden i modellen

Intag av jord

Hudkontakt med jord/damm

Inandning av damm

Inandning av ånga

Intag av dricksvatten

Intag av växter

Uppskattning av halt i fisk

Riktvärdet avser endast jord under 
grundvattenytan

Vikingen 2019 KM sida 1 Blad Inmatning
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66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

116
117
118
119
120
121
122
123
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

A B C D E F G H I J K

KM KM
6000 ~6000 ggr

600000 ~600000 ggr
14 14 ggr

Sjöns volym 1.00E+06 1000000 m³ 4000 4000 ggr
Sjöns omsättningstid 1 1 år
Flöde i rinnande vattendrag 0.03171 0.03171 m³/s
Modellens utspädning 2114 ggr Flöde genom föroren. massor 473.0 m³/år

Flöde genom akviferen 4730.4 m³/år

KM
KM

KM KM

Avstånd till skyddat gv 0 0 m
Egen utspädningsfaktor 14 14 ggr
Utspädning till skyddat gv 7 ggr

   Vikningen 9 och 15

2.30E-02 mg/m³

USEPA

2.4 m³/dag
2.4 m³/dag

cis-1,2-DCE

Transportmodeller - Egna utspädningsfaktorerTransportmodell - Ytvatten

Skydd av markmiljö

Skydd av grundvatten samt justeringar

Skapa 
ämne

Ta bort 
ämne

Skapa eller ta bort eget ämne

Spara 
ändring

Ändra modellparameter
Spara 

ändring

Skydd av grundvatten - Utspädning:

Lägg till, spara eller ta bort scenario

Ta bort 
scenario

Lägg till nytt/spara
scenarioÄndra scenariots namn längst upp på 

bladet (cell B5).

Välj scenario som ska tas bort:

Skapa eget ämne från befintligt:

Ange namn på eget ämne:

Välj eget ämne som ska tas bort:

Välj eget ämne som ska ändras:

Välj ämnesparameter:

Redigera ämnesparameter:

Välj modellparameter:

Standardvärde:
Redigera modellparameter:

Scenariots namn:

Transportmodeller - Beräknade vattenflöden

Återställ 
alla

Referens:

Redigera referens:

Ändra eget ämne

Använd KM-värden i ämnesdatabas

Använd MKM-värden i ämnesdatabas
Markmiljö beaktas i sammanvägning hälsa/miljö

Skydd av grundvatten beaktas

Justering för bakgrundshalt

Porluft till inomhusluft

Porluft till utomhusluft

Porvatten till grundvatten 
(b )Porvatten till ytvatten

Egen utspädningsfaktor

Sjö

Rinnande vattendrag

Vikingen 2019 KM sida 2 Blad Inmatning
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Halter
Inmatning av Porvatten-

Ämne verkliga halter i jord halt i jord
mg/kg mg/l

Trikloreten 1.7 2.5
Tetrakloreten 4.8 3.3
Vinylklorid 0.018 0.072
Trikloreten-mod 0.15 0.22
cis-1,2-DCE 1.7 5.8

Vikingen 2019 KM sida 1 Blad Halter



9/13/2019, kl. 1:40 PM

Riktvärden

Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av
jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter

Trikloreten beaktas ej beaktas ej beaktas ej 1.8 beaktas ej beaktas ej
Tetrakloreten beaktas ej beaktas ej beaktas ej 5 beaktas ej beaktas ej
Vinylklorid beaktas ej beaktas ej beaktas ej 0.019 beaktas ej beaktas ej
Trikloreten-mod beaktas ej beaktas ej beaktas ej 0.15 beaktas ej beaktas ej
cis-1,2-DCE beaktas ej beaktas ej beaktas ej 1.7 beaktas ej beaktas ej

Envägskoncentrationer (mg/kg)

Vikingen 2019 KM sida 1 Blad Riktvärden
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ndata för beräkning av riktvärden Naturvårdsverket, version 2.0.1

1

Hämta generellt scenario: Scenariot är inte sparat!
Vikingen 9 och 15

Hämta eget scenario:
Befintligt scenario är inte sparat!

MKM
   Exponeringstid barn 60 60 dag/år
   Exponeringstid vuxna 200 200 dag/år

   Exponeringstid barn 60 60 dag/år
   Exponeringstid vuxna 90 90 dag/år

   Exponeringstid barn 60 60 dag/år
MKM    Exponeringstid vuxna 200 200 dag/år

   Andel inomhusvistelse 1 1 -

   Exponeringstid barn 60 60 dag/år
   Exponeringstid vuxna 200 200 dag/år
   Andel inomhusvistelse 1 1 -

   Konsumtion, barn 0 0 kg/dag
   Konsumtion, vuxna 0 0 kg/dag
   Andel från odling på plats 0 0 -

MKM
Halt löst/mobilt organiskt kol 0.000003 0.000003 kg/dm³ MKM
Torrdensitet 1.5 1.5 kg/dm³ Områdets längd 50 50 m
Halt organiskt kol 0.02 0.02 kg/kg Områdets bredd 50 50 m
Vattenhalt 0.17 0.32 dm³/dm³
Andel porluft 0.08 0.08 dm³/dm³
Total porositet 0.25 dm³/dm³ Mäktighet under gv-ytan 1 m

MKM MKM
Luftvolym inne i byggnad 480 240 m³ Grundvattenbildning 100 100 mm/år
Luftomsättning i byggnad 12 12 dagˉ¹ Hydraulisk konduktivitet 1.00E-05 1.00E-05 m/s
Yta under byggnad 200 100 m² Hydraulisk gradient 0.03 0.03 m/m
Djup till förorening 2.5 0.35 m Akviferens mäktighet 10 10 m
Utspädning till inomhusluft 31583 Avstånd till brunn 200 200 m
Utspädning till utomhusluft 6955821 Utspädning till grundv. (brunn) 47 ggr

Riskbedömning Vikingen 9 och 15. Återfyllning med 0-150 samt 
justerad Rfc för TCE till USEPA lågrisknivå (Trikloretylen-mod)

Val av eget scenario (data till vita inmatningsceller)

Val av generellt scenario (gulbruna celler)

Val av ämnen

Ämne 1:

Ämne 2:

Ämne 3:

Ämne 4:

Ämne 5:

Ämne 6:

Ämne 7:

Ämne 8:

Ämne 9:

Ämne 10:

Ämne 11:

Ämne 12:

Ämne 13:

Ämne 14:

Ämne 15:

Ämne 16:

Ämne 17:

Ämne 18:

Ämne 19:

Ämne 20:

Ämne 21:

Ämne 22:

Ämne 23:

Ämne 24:

Jord- och grundvattenparametrar

Transportmodell - Ånga till inom- och utomhusluft

Beaktade exponeringsvägar

Intag av förorenad jord

Hudkontakt med jord/damm

Inandning av damm

Inandning av ånga

Intag av växter

Beskrivning av scenariot

Beskrivning:

Scenariospecifika modellparametrar

Exponeringsparametrar

Transportmodell - Grundvatten

Scenariots namn:

Förorenat område

Använd KM-värden i modellen

Använd MKM-värden i modellen

Intag av jord

Hudkontakt med jord/damm

Inandning av damm

Inandning av ånga

Intag av dricksvatten

Intag av växter

Uppskattning av halt i fisk

Riktvärdet avser endast jord under 
grundvattenytan

Vikingen 2019 MKM sida 1 Blad Inmatning
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MKM MKM
6000 ~6000 ggr

600000 ~600000 ggr
47 47 ggr

Sjöns volym 1.00E+06 1000000 m³ 4000 4000 ggr
Sjöns omsättningstid 1 1 år
Flöde i rinnande vattendrag 0.03171 0.03171 m³/s
Modellens utspädning 4000 ggr Flöde genom föroren. massor 250.0 m³/år

Flöde genom akviferen 4730.4 m³/år

MKM
MKM

MKM MKM

Avstånd till skyddat gv 200 200 m
Egen utspädningsfaktor 47 47 ggr
Utspädning till skyddat gv 47 ggr

Transportmodeller - Egna utspädningsfaktorerTransportmodell - Ytvatten

Skydd av markmiljö

Skydd av grundvatten samt justeringar
Skydd av grundvatten - Utspädning:

Transportmodeller - Beräknade vattenflöden

Använd KM-värden i ämnesdatabas

Använd MKM-värden i ämnesdatabas
Markmiljö beaktas i sammanvägning hälsa/miljö

Skydd av grundvatten beaktas

Justering för bakgrundshalt

Porluft till inomhusluft

Porluft till utomhusluft

Porvatten till grundvatten 
(b )Porvatten till ytvatten

Egen utspädningsfaktor

Sjö

Rinnande vattendrag

Vikingen 2019 MKM sida 2 Blad Inmatning
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Halter
Inmatning av Porvatten-

Ämne verkliga halter i jord halt i jord
mg/kg mg/l

Trikloreten 35 14
Tetrakloreten 100 18
Vinylklorid 0.25 0.39
Trikloreten-mod 3 1.2
DCE 28 30

Vikingen 2019 MKM sida 1 Blad Halter
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Riktvärden

Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av
jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter

Trikloreten beaktas ej beaktas ej beaktas ej 35 beaktas ej beaktas ej
Tetrakloreten beaktas ej beaktas ej beaktas ej 100 beaktas ej beaktas ej
Vinylklorid beaktas ej beaktas ej beaktas ej 0.25 beaktas ej beaktas ej
Trikloreten-mod beaktas ej beaktas ej beaktas ej 3 beaktas ej beaktas ej
DCE beaktas ej beaktas ej beaktas ej 28 beaktas ej beaktas ej

Envägskoncentrationer (mg/kg)

Vikingen 2019 MKM sida 1 Blad Riktvärden
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Sweden 
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E-post: info.ta@alsglobal.com 
Tel: + 46 8 52 77 5200 
Fax: + 46 8 768 3423 
 

Dokumentet är godkänt och digitalt 
signerat av  
 
 
  

 

  

Ankomstdatum 2018-10-22 Wescon Miljökonsult AB 
Utfärdad 2018-10-26 Mattias Högblom 
    
  Norra Källgatan 22 
  722 11 Västerås 
  Sweden 
 
Projekt Vikingen 9  
Bestnr 1065-306-002  
 
 
Analys av grundvatten    
 
Er beteckning Gw.2 
  
Provtagare Mattias Högblom 
 
Labnummer O11060801 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloretan  0.11 0.04 µg/l 1 1 STGR 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 STGR 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
cis-1,2-dikloreten  9.46 3.78 µg/l 1 1 STGR 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 STGR 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 STGR 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
trikloreten  0.52 0.21 µg/l 1 1 STGR 
tetrakloreten  0.30 0.12 µg/l 1 1 STGR 
vinylklorid  5.6 2.2 µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
metan  93.6 37.4 µg/l 2 1 STGR 
etan  <1.0  µg/l 2 1 STGR 
eten  1.9 0.8 µg/l 2 1 STGR 
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Er beteckning Gw.3 
  
Provtagare Mattias Högblom 
 
Labnummer O11060802 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 HESE 
1,1-dikloretan  0.15 0.06 µg/l 1 1 HESE 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 HESE 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 HESE 
cis-1,2-dikloreten  21.5 8.60 µg/l 1 1 HESE 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 HESE 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 HESE 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 HESE 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 HESE 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 HESE 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 HESE 
tetrakloreten  0.33 0.13 µg/l 1 1 HESE 
vinylklorid  89.7 35.9 µg/l 1 1 HESE 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 HESE 
metan  1020 409 µg/l 2 1 STGR 
etan  5.7 2.3 µg/l 2 1 STGR 
eten  20.3 8.1 µg/l 2 1 STGR 
 
 
Er beteckning Gw.8 
  
Provtagare Mattias Högblom 
 
Labnummer O11060803 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloretan  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 STGR 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
cis-1,2-dikloreten  4.24 1.70 µg/l 1 1 STGR 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 STGR 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 STGR 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
vinylklorid  47.7 19.1 µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
metan  1970 788 µg/l 2 1 STGR 
etan  27.6 11.0 µg/l 2 1 STGR 
eten  48.2 19.3 µg/l 2 1 STGR 
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Er beteckning Gw.9 
  
Provtagare Mattias Högblom 
 
Labnummer O11060804 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloretan  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 STGR 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
cis-1,2-dikloreten  2.33 0.93 µg/l 1 1 STGR 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 STGR 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 STGR 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
vinylklorid  13.6 5.4 µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
metan  378 151 µg/l 2 1 STGR 
etan  12.4 5.0 µg/l 2 1 STGR 
eten  16.0 6.4 µg/l 2 1 STGR 
 
 
Er beteckning Gw.10 
  
Provtagare Mattias Högblom 
 
Labnummer O11060805 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 HESE 
1,1-dikloretan  0.17 0.07 µg/l 1 1 HESE 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 HESE 
trans-1,2-dikloreten  0.16 0.06 µg/l 1 1 HESE 
cis-1,2-dikloreten  130 52.0 µg/l 1 1 HESE 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 HESE 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 HESE 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 HESE 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 HESE 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 HESE 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 HESE 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 HESE 
vinylklorid  165 65.9 µg/l 1 1 HESE 
1,1-dikloreten  0.51 0.20 µg/l 1 1 HESE 
metan  1940 776 µg/l 2 1 STGR 
etan  14.8 5.9 µg/l 2 1 STGR 
eten  39.3 15.7 µg/l 2 1 STGR 
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Er beteckning Gw.11 
  
Provtagare Mattias Högblom 
 
Labnummer O11060806 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloretan  0.15 0.06 µg/l 1 1 STGR 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 STGR 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
cis-1,2-dikloreten  19.8 7.93 µg/l 1 1 STGR 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 STGR 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 STGR 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
vinylklorid  78.1 31.2 µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
metan  989 396 µg/l 2 1 STGR 
etan  5.7 2.3 µg/l 2 1 STGR 
eten  20.7 8.3 µg/l 2 1 STGR 
 
 
Er beteckning Gw.13 
  
Provtagare Mattias Högblom 
 
Labnummer O11060807 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloretan  0.10 0.04 µg/l 1 1 STGR 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 STGR 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
cis-1,2-dikloreten  9.14 3.66 µg/l 1 1 STGR 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 STGR 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 STGR 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
vinylklorid  50.3 20.1 µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
metan  1550 618 µg/l 2 1 STGR 
etan  18.9 7.5 µg/l 2 1 STGR 
eten  50.5 20.2 µg/l 2 1 STGR 
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Er beteckning Gw.14 
  
Provtagare Mattias Högblom 
 
Labnummer O11060808 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloretan  0.11 0.04 µg/l 1 1 STGR 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 STGR 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
cis-1,2-dikloreten  4.65 1.86 µg/l 1 1 STGR 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 STGR 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 STGR 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
vinylklorid  57.6 23.0 µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
metan  2290 918 µg/l 2 1 STGR 
etan  27.0 10.8 µg/l 2 1 STGR 
eten  43.5 17.4 µg/l 2 1 STGR 
 
 
Er beteckning Gw.15 
  
Provtagare Mattias Högblom 
 
Labnummer O11060809 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 HESE 
1,1-dikloretan  0.15 0.06 µg/l 1 1 HESE 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 HESE 
trans-1,2-dikloreten  0.31 0.12 µg/l 1 1 HESE 
cis-1,2-dikloreten  307 123 µg/l 1 1 HESE 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 HESE 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 HESE 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 HESE 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 HESE 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 HESE 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 HESE 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 HESE 
vinylklorid  137 55.0 µg/l 1 1 HESE 
1,1-dikloreten  1.50 0.60 µg/l 1 1 HESE 
metan  775 310 µg/l 2 1 STGR 
etan  9.2 3.7 µg/l 2 1 STGR 
eten  19.5 7.8 µg/l 2 1 STGR 
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Er beteckning Gw.16 
  
Provtagare Mattias Högblom 
 
Labnummer O11060810 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
metan  211 84.5 µg/l 2 1 STGR 
etan  <1.0  µg/l 2 1 STGR 
eten  1.6 0.6 µg/l 2 1 STGR 
 
 
Er beteckning Gw.17 
  
Provtagare Mattias Högblom 
 
Labnummer O11060811 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloretan  0.10 0.04 µg/l 1 1 STGR 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 STGR 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
cis-1,2-dikloreten  42.3 16.9 µg/l 1 1 STGR 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 STGR 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 STGR 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
vinylklorid  56.7 22.7 µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloreten  0.16 0.06 µg/l 1 1 STGR 
metan  463 185 µg/l 2 1 STGR 
etan  5.2 2.1 µg/l 2 1 STGR 
eten  12.1 4.8 µg/l 2 1 STGR 
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Er beteckning Gw.21 
  
Provtagare Mattias Högblom 
 
Labnummer O11060812 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloretan  0.15 0.06 µg/l 1 1 STGR 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 STGR 
trans-1,2-dikloreten  0.10 0.04 µg/l 1 1 STGR 
cis-1,2-dikloreten  21.8 8.71 µg/l 1 1 STGR 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 STGR 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 STGR 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
vinylklorid  44.7 17.9 µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
metan  462 185 µg/l 2 1 STGR 
etan  3.9 1.6 µg/l 2 1 STGR 
eten  8.3 3.3 µg/l 2 1 STGR 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Paket OV-6A. 

Bestämning av klorerade kolväten inklusive vinylklorid, enligt metod baserad på US EPA 624, US EPA 8260, EN ISO 
10301, MADEP 2004, rev.1.1. 
Mätning utförs med GC-FID och GC-MS. 
 
Om ett prov innehåller sediment så kommer det att dekanteras innan analys. 
 
Rev 2018-03-27 
 

2 Bestämning av metan, etan och eten enligt metod baserad på EPA Method RSK-175. 
Mätning utförs med GC-FID och GC-TCD. 
 
Rev 2013-09-23 
 

 
 
 Godkännare 
HESE Hedvig von Seth 

 
STGR Sture Grägg 

 
 
 
 Utf1 
1  

För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Ankomstdatum 2018-09-13 Wescon Miljökonsult AB 
Utfärdad 2018-09-21 Mattias Högblom 
    
  Norra Källgatan 22 
  722 11 Västerås 
  Sweden 
 
Projekt Vikingen 9  
Bestnr 1065-306-001  
 
 
Analys av grundvatten    
 
Er beteckning Gv 1W1 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-09-12 
 
Labnummer O11044019 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
metan  176 70.3 µg/l 1 1 AKR 
etan  1.1 0.4 µg/l 1 1 AKR 
eten  1.5 0.6 µg/l 1 1 AKR 
 
 
Er beteckning Gv 1W2 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-09-12 
 
Labnummer O11044020 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
metan  170 67.8 µg/l 1 1 AKR 
etan  <1.0  µg/l 1 1 AKR 
eten  2.2 0.9 µg/l 1 1 AKR 
 
 
Er beteckning Gv 1W3 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-09-12 
 
Labnummer O11044021 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
metan  359 144 µg/l 1 1 AKR 
etan  2.0 0.8 µg/l 1 1 AKR 
eten  8.8 3.5 µg/l 1 1 AKR 
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Er beteckning Gv 1W4 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-09-12 
 
Labnummer O11044022 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
metan  1210 486 µg/l 1 1 AKR 
etan  2.6 1.0 µg/l 1 1 AKR 
eten  2.9 1.2 µg/l 1 1 AKR 
 
 
Er beteckning Gv 1W5 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-09-12 
 
Labnummer O11044023 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
metan  87.2 34.9 µg/l 1 1 AKR 
etan  <1.0  µg/l 1 1 AKR 
eten  1.8 0.7 µg/l 1 1 AKR 
 
 
Er beteckning Gv 1W7 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-09-12 
 
Labnummer O11044024 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
metan  74.0 29.6 µg/l 1 1 AKR 
etan  <1.0  µg/l 1 1 AKR 
eten  1.1 0.4 µg/l 1 1 AKR 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Bestämning av metan, etan och eten enligt metod baserad på EPA Method RSK-175. 

Mätning utförs med GC-FID och GC-TCD. 
 
Rev 2013-09-23 
 

 
 
 Godkännare 
AKR Anna-Karin Revell 

 
 
 
 Utf1 
1  

För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Ankomstdatum 2018-10-09 Wescon Miljökonsult AB 
Utfärdad 2018-10-16 Mattias Högblom 
    
  Norra Källgatan 22 
  722 11 Västerås 
  Sweden 
 
Projekt Vikingen 9  
Bestnr 1065-306-001  
 
 
Analys av grundvatten    
 
Er beteckning GW.8 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-10-08 
 
Labnummer O11055279 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloretan  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 VITA 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
cis-1,2-dikloreten  3.50 1.40 µg/l 1 1 VITA 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 VITA 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 VITA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
vinylklorid  41.9 16.7 µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
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Er beteckning GW.9 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-10-08 
 
Labnummer O11055280 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloretan  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 VITA 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
cis-1,2-dikloreten  0.79 0.32 µg/l 1 1 VITA 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 VITA 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 VITA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
vinylklorid  4.4 1.8 µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
 
 
Er beteckning GW.10 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-10-08 
 
Labnummer O11055281 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloretan  0.16 0.06 µg/l 1 1 VITA 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 VITA 
trans-1,2-dikloreten  0.13 0.05 µg/l 1 1 VITA 
cis-1,2-dikloreten  88.9 35.6 µg/l 1 1 VITA 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 VITA 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 VITA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
vinylklorid  127 50.7 µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloreten  0.34 0.13 µg/l 1 1 VITA 
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Er beteckning GW.11 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-10-08 
 
Labnummer O11055282 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloretan  0.17 0.07 µg/l 1 1 VITA 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 VITA 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
cis-1,2-dikloreten  21.6 8.65 µg/l 1 1 VITA 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 VITA 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 VITA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
vinylklorid  70.2 28.1 µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
 
 
Er beteckning GW.12 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-10-08 
 
Labnummer O11055283 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloretan  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 VITA 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
cis-1,2-dikloreten  0.39 0.16 µg/l 1 1 VITA 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 VITA 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 VITA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
vinylklorid  <1.0  µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
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Er beteckning GW.13 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-10-08 
 
Labnummer O11055284 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloretan  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 VITA 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
cis-1,2-dikloreten  5.39 2.16 µg/l 1 1 VITA 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 VITA 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 VITA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
vinylklorid  44.2 17.7 µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
 
 
Er beteckning GW.14 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-10-08 
 
Labnummer O11055285 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloretan  0.10 0.04 µg/l 1 1 VITA 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 VITA 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
cis-1,2-dikloreten  4.21 1.68 µg/l 1 1 VITA 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 VITA 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 VITA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
vinylklorid  46.9 18.7 µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
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Er beteckning GW.15 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-10-08 
 
Labnummer O11055286 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloretan  0.18 0.07 µg/l 1 1 VITA 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 VITA 
trans-1,2-dikloreten  0.22 0.09 µg/l 1 1 VITA 
cis-1,2-dikloreten  203 81.2 µg/l 1 1 VITA 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 VITA 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 VITA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
vinylklorid  134 53.7 µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloreten  1.36 0.54 µg/l 1 1 VITA 
 
 
Er beteckning GW.16 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-10-08 
 
Labnummer O11055287 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloretan  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 VITA 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
cis-1,2-dikloreten  3.54 1.42 µg/l 1 1 VITA 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 VITA 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 VITA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
trikloreten  0.21 0.08 µg/l 1 1 VITA 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
vinylklorid  <1.0  µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
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Er beteckning GW.17 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-10-08 
 
Labnummer O11055288 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloretan  0.16 0.06 µg/l 1 1 VITA 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 VITA 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
cis-1,2-dikloreten  67.3 26.9 µg/l 1 1 VITA 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 VITA 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 VITA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
vinylklorid  95.5 38.2 µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloreten  0.30 0.12 µg/l 1 1 VITA 
 
 
Er beteckning GW.20 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-10-08 
 
Labnummer O11055289 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloretan  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 VITA 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
cis-1,2-dikloreten  5.97 2.39 µg/l 1 1 VITA 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 VITA 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 VITA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 VITA 
trikloreten  0.11 0.04 µg/l 1 1 VITA 
tetrakloreten  0.95 0.38 µg/l 1 1 VITA 
vinylklorid  1.1 0.4 µg/l 1 1 VITA 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 VITA 
 

http://www.alsglobal.se
mailto:info.ta@alsglobal.com


Rapport 
 
Sida 7 (7) 

 T1831154 
 

132T74O1VWK 

  
 

__________________________________________________________________ 
ALS Scandinavia AB 
Box 700 
182 17 Danderyd 
Sweden 

Webb: www.alsglobal.se 
E-post: info.ta@alsglobal.com 
Tel: + 46 8 52 77 5200 
Fax: + 46 8 768 3423 
 

Dokumentet är godkänt och digitalt 
signerat av  
 
 
  

 

 

  

* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Paket OV-6A. 

Bestämning av klorerade kolväten inklusive vinylklorid, enligt metod baserad på US EPA 624, US EPA 8260, EN ISO 
10301, MADEP 2004, rev.1.1. 
Mätning utförs med GC-FID och GC-MS. 
 
Om ett prov innehåller sediment så kommer det att dekanteras innan analys. 
 
Rev 2018-03-27 
 

 
 
 Godkännare 
VITA Viktoria Takacs 

 
 
 
 Utf1 
1  

För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Ankomstdatum 2018-08-27 Wescon Miljökonsult AB 
Utfärdad 2018-08-29 Mattias Högblom 
    
  Norra Källgatan 22 
  722 11 Västerås 
  Sweden 
 
Projekt Vikingen 9  
Bestnr 1065-306-001  
 
 
Analys av grundvatten    
 
Er beteckning Gv. 1w1 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-08-23 
 
Labnummer O11037317 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloretan  0.15 0.06 µg/l 1 1 STGR 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 STGR 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
cis-1,2-dikloreten  4.70 1.88 µg/l 1 1 STGR 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 STGR 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 STGR 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
vinylklorid  8.5 3.4 µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
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Er beteckning Gv. 1w2 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-08-23 
 
Labnummer O11037318 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloretan  0.22 0.09 µg/l 1 1 STGR 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 STGR 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
cis-1,2-dikloreten  4.81 1.92 µg/l 1 1 STGR 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 STGR 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 STGR 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
vinylklorid  10.6 4.2 µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
 
 
Er beteckning Gv. 1w3 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-08-23 
 
Labnummer O11037319 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloretan  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 STGR 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
cis-1,2-dikloreten  3.51 1.40 µg/l 1 1 STGR 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 STGR 
triklormetan (kloroform)  2.30 0.92 µg/l 1 1 STGR 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
tetrakloreten  0.32 0.13 µg/l 1 1 STGR 
vinylklorid  12.2 4.9 µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
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Er beteckning Gv. 1w4 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-08-23 
 
Labnummer O11037320 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloretan  0.10 0.04 µg/l 1 1 STGR 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 STGR 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
cis-1,2-dikloreten  1.86 0.74 µg/l 1 1 STGR 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 STGR 
triklormetan (kloroform)  0.38 0.15 µg/l 1 1 STGR 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
vinylklorid  8.2 3.3 µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
 
 
Er beteckning Gv. 1w5 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-08-23 
 
Labnummer O11037321 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloretan  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 STGR 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
cis-1,2-dikloreten  0.71 0.28 µg/l 1 1 STGR 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 STGR 
triklormetan (kloroform)  2.37 0.95 µg/l 1 1 STGR 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
trikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
vinylklorid  3.3 1.3 µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
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Er beteckning Gv. 1w6 
  
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-08-23 
 
Labnummer O11037322 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloretan  0.11 0.04 µg/l 1 1 STGR 
1,2-dikloretan  <0.50  µg/l 1 1 STGR 
trans-1,2-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
cis-1,2-dikloreten  3.50 1.40 µg/l 1 1 STGR 
1,2-diklorpropan  <1.0  µg/l 1 1 STGR 
triklormetan (kloroform)  0.45 0.18 µg/l 1 1 STGR 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,1-trikloretan  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
trikloreten  0.11 0.04 µg/l 1 1 STGR 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 STGR 
vinylklorid  11.1 4.4 µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloreten  <0.10  µg/l 1 1 STGR 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Paket OV-6A. 

Bestämning av klorerade kolväten inklusive vinylklorid, enligt metod baserad på US EPA 624, US EPA 8260, EN ISO 
10301, MADEP 2004, rev.1.1. 
Mätning utförs med GC-FID och GC-MS. 
 
Om ett prov innehåller sediment så kommer det att dekanteras innan analys. 
 
Rev 2018-03-27 
 

 
 
 Godkännare 
STGR Sture Grägg 

 
 
 
 Utf1 
1  

För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 

http://www.alsglobal.se
mailto:info.ta@alsglobal.com
http://www.alsglobal.se


Rapport 
 
Sida 1 (5) 

 T1825189 
 

YZM6MNIVLY 

  
 

__________________________________________________________________ 
ALS Scandinavia AB 
Box 700 
182 17 Danderyd 
Sweden 

Webb: www.alsglobal.se 
E-post: info.ta@alsglobal.com 
Tel: + 46 8 52 77 5200 
Fax: + 46 8 768 3423 
 

Dokumentet är godkänt och digitalt 
signerat av  
 
 
  

 

 

  

Ankomstdatum 2018-08-27 Wescon Miljökonsult AB 
Utfärdad 2018-08-29 Mattias Högblom 
    
  Norra Källgatan 22 
  722 11 Västerås 
  Sweden 
 
Projekt Vikingen 9  
Bestnr 1065-306-001  
 
 
Analys av fast prov    
 
Er beteckning 1w3: 
 2,6 
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-08-23 
 
Labnummer O11037284 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <0.080 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1-dikloretan  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
1,2-dikloretan  <0.050 mg/kg 1 1 ULKA 
trans-1,2-dikloreten  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
cis-1,2-dikloreten  <0.020 mg/kg 1 1 ULKA 
1,2-diklorpropan  <0.10 mg/kg 1 1 ULKA 
triklormetan  <0.030 mg/kg 1 1 ULKA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1,1-trikloretan  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1,2-trikloretan  <0.040 mg/kg 1 1 ULKA 
trikloreten  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
tetrakloreten  <0.020 mg/kg 1 1 ULKA 
vinylklorid  <0.10 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1-dikloreten  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
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Er beteckning 1w3: 
 2,9 
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-08-23 
 
Labnummer O11037285 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <0.207  mg/kg 1 1 ULKA 
1,1-dikloretan  <0.026  mg/kg 1 1 ULKA 
1,2-dikloretan  <0.129  mg/kg 1 1 ULKA 
trans-1,2-dikloreten  <0.026  mg/kg 1 1 ULKA 
cis-1,2-dikloreten  <0.052  mg/kg 1 1 ULKA 
1,2-diklorpropan  <0.26  mg/kg 1 1 ULKA 
triklormetan  0.083 0.033 mg/kg 1 1 ULKA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.026  mg/kg 1 1 ULKA 
1,1,1-trikloretan  <0.026  mg/kg 1 1 ULKA 
1,1,2-trikloretan  <0.104  mg/kg 1 1 ULKA 
trikloreten  <0.026  mg/kg 1 1 ULKA 
tetrakloreten  <0.052  mg/kg 1 1 ULKA 
vinylklorid  <0.26  mg/kg 1 1 ULKA 
1,1-dikloreten  <0.026  mg/kg 1 1 ULKA 
 
 
Er beteckning 1w4: 
 2,9 
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-08-23 
 
Labnummer O11037286 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <0.080 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1-dikloretan  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
1,2-dikloretan  <0.050 mg/kg 1 1 ULKA 
trans-1,2-dikloreten  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
cis-1,2-dikloreten  <0.020 mg/kg 1 1 ULKA 
1,2-diklorpropan  <0.10 mg/kg 1 1 ULKA 
triklormetan  <0.030 mg/kg 1 1 ULKA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1,1-trikloretan  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1,2-trikloretan  <0.040 mg/kg 1 1 ULKA 
trikloreten  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
tetrakloreten  <0.020 mg/kg 1 1 ULKA 
vinylklorid  <0.10 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1-dikloreten  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
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Er beteckning 1w4: 
 3,8 
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-08-23 
 
Labnummer O11037287 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <0.107 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1-dikloretan  <0.013 mg/kg 1 1 ULKA 
1,2-dikloretan  <0.067 mg/kg 1 1 ULKA 
trans-1,2-dikloreten  <0.013 mg/kg 1 1 ULKA 
cis-1,2-dikloreten  <0.027 mg/kg 1 1 ULKA 
1,2-diklorpropan  <0.13 mg/kg 1 1 ULKA 
triklormetan  <0.040 mg/kg 1 1 ULKA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.013 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1,1-trikloretan  <0.013 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1,2-trikloretan  <0.053 mg/kg 1 1 ULKA 
trikloreten  <0.013 mg/kg 1 1 ULKA 
tetrakloreten  <0.027 mg/kg 1 1 ULKA 
vinylklorid  <0.13 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1-dikloreten  <0.013 mg/kg 1 1 ULKA 
 
 
Er beteckning 1w5: 
 1,85 
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-08-23 
 
Labnummer O11037288 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <0.080 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1-dikloretan  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
1,2-dikloretan  <0.050 mg/kg 1 1 ULKA 
trans-1,2-dikloreten  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
cis-1,2-dikloreten  <0.020 mg/kg 1 1 ULKA 
1,2-diklorpropan  <0.10 mg/kg 1 1 ULKA 
triklormetan  <0.030 mg/kg 1 1 ULKA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1,1-trikloretan  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1,2-trikloretan  <0.040 mg/kg 1 1 ULKA 
trikloreten  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
tetrakloreten  <0.020 mg/kg 1 1 ULKA 
vinylklorid  <0.10 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1-dikloreten  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
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Er beteckning 1w5: 
 2,35 
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-08-23 
 
Labnummer O11037289 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <0.080 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1-dikloretan  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
1,2-dikloretan  <0.050 mg/kg 1 1 ULKA 
trans-1,2-dikloreten  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
cis-1,2-dikloreten  <0.020 mg/kg 1 1 ULKA 
1,2-diklorpropan  <0.10 mg/kg 1 1 ULKA 
triklormetan  <0.030 mg/kg 1 1 ULKA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1,1-trikloretan  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1,2-trikloretan  <0.040 mg/kg 1 1 ULKA 
trikloreten  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
tetrakloreten  <0.020 mg/kg 1 1 ULKA 
vinylklorid  <0.10 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1-dikloreten  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
 
 
Er beteckning 1w5: 
 3,70 
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-08-23 
 
Labnummer O11037290 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan  <0.080 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1-dikloretan  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
1,2-dikloretan  <0.050 mg/kg 1 1 ULKA 
trans-1,2-dikloreten  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
cis-1,2-dikloreten  <0.020 mg/kg 1 1 ULKA 
1,2-diklorpropan  <0.10 mg/kg 1 1 ULKA 
triklormetan  <0.030 mg/kg 1 1 ULKA 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1,1-trikloretan  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1,2-trikloretan  <0.040 mg/kg 1 1 ULKA 
trikloreten  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
tetrakloreten  <0.020 mg/kg 1 1 ULKA 
vinylklorid  <0.10 mg/kg 1 1 ULKA 
1,1-dikloreten  <0.010 mg/kg 1 1 ULKA 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Paket OJ-6A inkl. vinylklorid. 

Bestämning av klorerade kolväten, enligt metod baserad på US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, MADEP 
2004, rev. 1.1 och ISO 15009. 
Mätningen utförs med GC-FID och  GC-MS. 
 
Rev 2013-09-19 
 
 
 
 

 
 
 Godkännare 
ULKA Ulrika Karlsson 

 
 
 
 Utf1 
1  

För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Ankomstdatum 2018-08-30 Wescon Miljökonsult AB 
Utfärdad 2018-09-06 Mattias Högblom 
    
  Norra Källgatan 22 
  722 11 Västerås 
  Sweden 
 
Projekt Vikingen 9  
Bestnr 1065-306-001  
 
 
Analys av fast prov    
 
Er beteckning 1W5 
 2.9m 
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-08-23 
 
Labnummer O11039392 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  61.1 3.69 % 1 1 KAIN 
 
 
Er beteckning 1W5 
 3.8m 
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-08-23 
 
Labnummer O11039393 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  63.6 3.85 % 1 1 KAIN 
 
 
Er beteckning 1W5 
 2.6m 
Provtagare Mattias Högblom 
Provtagningsdatum 2018-08-23 
 
Labnummer O11039394 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  76.8 4.64 % 1 1 KAIN 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Betämning av TS enligt metod baserad på CSN ISO 11465 och CSN EN 12880. 

 
Rev 2014-04-30 
 

 
 
 Godkännare 
KAIN Karin Ingelgård 

 
 
 
 Utf1 
1  

För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Ankomstdatum 2018-09-27 Wescon Miljökonsult AB 
Utfärdad 2018-10-05 Annika Aspenberg 
    
  Norra Källgatan 22 
  722 11 Västerås 
  Sweden 
 
Projekt   
Bestnr Saknas  
 
 
Analys av fast prov    
 
Er beteckning 1w18:3-3,6 
  
 
Labnummer O11051786 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  57.7 5.77 % 1 1 INRO 
1,1-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,2-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trans-1,2-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
cis-1,2-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
triklormetan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,1-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,2-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
tetrakloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
vinylklorid * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
 
 
Er beteckning 1w18:4,4-5,0 
  
 
Labnummer O11051787 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  55.4 5.54 % 1 1 INRO 
1,1-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,2-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trans-1,2-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
cis-1,2-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
triklormetan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,1-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,2-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
tetrakloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
vinylklorid * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
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Er beteckning 1w18:5,8-6,4 
  
 
Labnummer O11051788 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  58.5 5.85 % 1 1 INRO 
1,1-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,2-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trans-1,2-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
cis-1,2-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
triklormetan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,1-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,2-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
tetrakloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
vinylklorid * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
 
 
Er beteckning 1w18:6,30 
  
 
Labnummer O11051789 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  56.6 3.43 % 2 2 INRO 
diklormetan  <0.080  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,1-dikloretan  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,2-dikloretan  <0.050  mg/kg TS 2 2 INRO 
trans-1,2-dikloreten  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
cis-1,2-dikloreten  <0.020  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,2-diklorpropan  <0.10  mg/kg TS 2 2 INRO 
triklormetan  <0.030  mg/kg TS 2 2 INRO 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,1,1-trikloretan  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,1,2-trikloretan  <0.040  mg/kg TS 2 2 INRO 
trikloreten  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
tetrakloreten  <0.020  mg/kg TS 2 2 INRO 
vinylklorid  <0.10  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,1-dikloreten  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
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Er beteckning 1w18:7,2-7,5 
  
 
Labnummer O11051790 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  56.9 5.69 % 1 1 INRO 
1,1-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,2-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trans-1,2-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
cis-1,2-dikloreten * 0.032  mg/kg TS 1 1 INRO 
triklormetan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,1-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,2-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
tetrakloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
vinylklorid * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
 
 
Er beteckning 1w18:7,5 
  
 
Labnummer O11051791 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  56.6 3.43 % 2 2 INRO 
diklormetan  <0.080  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,1-dikloretan  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,2-dikloretan  <0.050  mg/kg TS 2 2 INRO 
trans-1,2-dikloreten  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
cis-1,2-dikloreten  0.068 0.027 mg/kg TS 2 2 INRO 
1,2-diklorpropan  <0.10  mg/kg TS 2 2 INRO 
triklormetan  <0.030  mg/kg TS 2 2 INRO 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,1,1-trikloretan  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,1,2-trikloretan  <0.040  mg/kg TS 2 2 INRO 
trikloreten  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
tetrakloreten  <0.020  mg/kg TS 2 2 INRO 
vinylklorid  <0.10  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,1-dikloreten  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
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Er beteckning 1w18:7,2 
  
 
Labnummer O11051792 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  56.6 3.43 % 2 2 INRO 
diklormetan  <0.080  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,1-dikloretan  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,2-dikloretan  <0.050  mg/kg TS 2 2 INRO 
trans-1,2-dikloreten  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
cis-1,2-dikloreten  <0.020  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,2-diklorpropan  <0.10  mg/kg TS 2 2 INRO 
triklormetan  <0.030  mg/kg TS 2 2 INRO 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,1,1-trikloretan  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,1,2-trikloretan  <0.040  mg/kg TS 2 2 INRO 
trikloreten  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
tetrakloreten  <0.020  mg/kg TS 2 2 INRO 
vinylklorid  <0.10  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,1-dikloreten  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
 
 
Er beteckning 1w19:4,8-5,4 
  
 
Labnummer O11051793 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  59.0 5.9 % 1 1 INRO 
1,1-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,2-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trans-1,2-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
cis-1,2-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
triklormetan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,1-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,2-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
tetrakloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
vinylklorid * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
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Er beteckning 1w19:6,2 
  
 
Labnummer O11051794 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  63.0 3.81 % 2 2 INRO 
diklormetan  <0.080  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,1-dikloretan  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,2-dikloretan  <0.050  mg/kg TS 2 2 INRO 
trans-1,2-dikloreten  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
cis-1,2-dikloreten  <0.020  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,2-diklorpropan  <0.10  mg/kg TS 2 2 INRO 
triklormetan  <0.030  mg/kg TS 2 2 INRO 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,1,1-trikloretan  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,1,2-trikloretan  <0.040  mg/kg TS 2 2 INRO 
trikloreten  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
tetrakloreten  <0.020  mg/kg TS 2 2 INRO 
vinylklorid  <0.10  mg/kg TS 2 2 INRO 
1,1-dikloreten  <0.010  mg/kg TS 2 2 INRO 
 
 
Er beteckning 1w19:6,3-6,5 
  
 
Labnummer O11051795 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  58.7 5.87 % 1 1 INRO 
1,1-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,2-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trans-1,2-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
cis-1,2-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
triklormetan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,1-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,2-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
tetrakloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
vinylklorid * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
 
 

http://www.alsglobal.se
mailto:info.ta@alsglobal.com


Rapport 
 
Sida 6 (8) 

 T1830164 
 

125MEK61MIS 

  
 

__________________________________________________________________ 
ALS Scandinavia AB 
Box 700 
182 17 Danderyd 
Sweden 

Webb: www.alsglobal.se 
E-post: info.ta@alsglobal.com 
Tel: + 46 8 52 77 5200 
Fax: + 46 8 768 3423 
 

Dokumentet är godkänt och digitalt 
signerat av  
 
 
  

 

 

  

 
Er beteckning 1w19:6,5-6,7 
  
 
Labnummer O11051796 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  62.9 6.29 % 1 1 INRO 
1,1-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,2-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trans-1,2-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
cis-1,2-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
triklormetan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,1-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,2-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
tetrakloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
vinylklorid * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
 
 
Er beteckning 1w19:6,7-6,8 
  
 
Labnummer O11051797 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  63.5 6.35 % 1 1 INRO 
1,1-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,2-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trans-1,2-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
cis-1,2-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
triklormetan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,1-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,2-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
tetrakloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
vinylklorid * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
 
 
Er beteckning 1w20:5,2-6 
  
 
Labnummer O11051842 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  51.5 5.15 % 1 1 INRO 
1,1-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,2-dikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trans-1,2-dikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
cis-1,2-dikloreten * 0.030  mg/kg TS 1 1 INRO 
triklormetan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,1-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
1,1,2-trikloretan * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
trikloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
tetrakloreten * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
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Er beteckning 1w20:5,2-6 
  
 
Labnummer O11051842 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
vinylklorid * <0.010  mg/kg TS 1 1 INRO 
* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Bestämning av klorerade alifater enligt metod REFLAB 1:2010. 

Mätning utförs med GC-MS. 
LOD avses vid rapporterade mindre än värden (<). 
 
Rev 2017-01-11 
 

2 Paket OJ-6A inkl. vinylklorid. 
Bestämning av klorerade kolväten, enligt metod baserad på US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, MADEP 
2004, rev. 1.1 och ISO 15009. 
Mätningen utförs med GC-FID och  GC-MS. 
 
Rev 2013-09-19 
 
 
 
 

 
 
 Godkännare 
INRO Ingalill Rosén 

 
 
 
 Utf1 
1 För mätningen svarar ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406 A, 3050 Humlebæk, Danmark som är av danska  

ackrediteringsorganet DANAK ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 05-0361).  
 

2  
För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
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The QuantArray®-Chlor Approach
Quantification of Dehalococcoides, the only known bacterial group capable of complete reductive dechlorination of PCE and
TCE to ethene, has become an indispensable component of assessment, remedy selection, and performance monitoring at sites
impacted by chlorinated solvents. While undeniably a key group of halorespiring bacteria, Dehalococcoides are not the only
bacteria of interest in the subsurface because reductive dechlorination is not the only potential biodegradation pathway operative
at contaminated sites, and chlorinated ethenes are not always the primary contaminants of concern. The QuantArray®-Chlor
not only includes a variety of halorespiring bacteria (Dehalococcoides, Dehalobacter, Dehalogenimonas, etc.) to assess the potential
for reductive dechlorination of chloroethenes, chloroethanes, chlorobenzenes, chlorophenols, and chloroform, but also provides
quantification of functional genes involved in aerobic (co)metabolic pathways for biodegradation of chlorinated solvents and
even competing biological processes. Thus, the QuantArray®-Chlor will give site managers the ability to simultaneously yet
economically evaluate the potential for biodegradation of a spectrum of common chlorinated contaminants through a multitude
of anaerobic and aerobic (co) metabolic pathways to give a much more clear and comprehensive view of contaminant biodegradation.

The QuantArray®-Chlor is used to quantify specific microorganisms and functional genes to evaluate the following:

Quantification of important halorespiring bacteria (e.g. Dehalococcoides,
Dehalobacter, Dehalogenimonas, Desulfitobacterium spp.) and key functional
genes (e.g. vinyl chloride reductases, TCE reductase, chloroform reduc-
tase) responsible for reductive dechlorination of a broad spectrum of
chlorinated solvents.

Several different types of bacteria including methanotrophs and some
toluene/phenol utilizing bacteria can co-oxidize TCE, DCE, and vinyl
chloride. The QuantArray®-Chlor quantifies functional genes like soluble
methane monooxygenase encoding enzymes capable of co-oxidation of
chlorinated ethenes.

Ethene oxidizing bacteria are capable of cometabolism of vinyl chloride.
In some cases, ethenotrophs can also utilize vinyl chloride as a growth
supporting substrate. The QuantArray®-Chlor targets key functional
genes in ethene metabolism.

Anaerobic
Reductive Dechlorination

Aerobic Cometabolism

Aerobic (Co)metabolism
of Vinyl Chloride

How do QuantArrays® work?
The QuantArray®-Chlor in many respects is a hybrid technology combining the highly parallel detection of mi-
croarrays with the accurate and precise quantification provided by qPCR into a single platform. The key to
highly parallel qPCR reactions is the nanoliter fluidics platform for low volume, solution phase qPCR reactions.

1 Microbial Insights Europe
Industrieweg 122P

B-9032 Wondelgem
Belgium

Web: www.microbe.com
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How are QuantArray® results reported?
One of the primary advantages of the QuantArray®-Chlor is the simultaneous quantification of a broad spectrum of different
microorganisms and key functional genes involved in a variety of pathways for chlorinated hydrocarbon biodegradation. However,
highly parallel quantification combined with the various metabolic and cometabolic capabilities of different target organisms can
complicate data presentation. Therefore, in addition to Summary Tables, QuantArray® results will be presented as Microbial
Population Summary and Comparison Figures to aid in data interpretation and subsequent evaluation of site management activities.

Types of Tables and Figures:

Figure presenting the concentrations of QuantArray®-Chlor target pop-
ulations (e.g. Dehalococcoides) and functional genes (e.g. vinyl chloride
reductase) relative to typically observed values.

Tables of target population concentrations grouped by biodegradation
pathway and contaminant type.

Depending on the project, sample results can be presented to compare
changes over time or examine differences in microbial populations along
a transect of the dissolved plume.

Microbial Population
Summary

Summary Tables

Comparison Figures
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Results

Table 1: Summary of the QuantArray®-Chlor results obtained for samples GW1 and GW10.

Sample Name GW1 GW10
Sample Date 04/08/2019 04/08/2019
Reductive Dechlorination cells/mL cells/mL
Dehalococcoides (DHC) 7.75E+02 1.04E+04

tceA Reductase (TCE) <1.00E+00 <5.00E-01
BAV1 Vinyl Chloride Reductase (BVC) 1.20E+00 8.40E+02
Vinyl Chloride Reductase (VCR) 3.74E+02 1.21E+03

Dehalobacter spp. (DHBt) 4.10E+04 9.84E+03
Dehalobacter DCM (DCM) <1.00E+01 <5.00E+00
Dehalogenimonas spp. (DHG) 9.42E+02 9.09E+02

cerA Reductase (CER) <1.00E+01 1.69E+01
trans-1,2-DCE Reductase (TDR) <1.00E+01 1.84E+02

Desulfitobacterium spp. (DSB) 2.35E+04 2.13E+04
Dehalobium chlorocoercia (DECO) 1.62E+02 2.06E+02
Desulfuromonas spp. (DSM) 2.80E+00 (J) 4.02E+02
PCE Reductase (PCE-1) <1.00E+01 <5.00E+00
PCE Reductase (PCE-2) <1.00E+01 <5.00E+00
Chloroform Reductase (CFR) <1.00E+01 <5.00E+00
1,1 DCA Reductase (DCA) <1.00E+01 <5.00E+00
1,2 DCA Reductase (DCAR) <1.00E+01 <5.00E+00
Aerobic (Co)Metabolic
Soluble Methane Monooxygenase (SMMO) 1.17E+02 <5.00E+00
Toluene Dioxygenase (TOD) <1.00E+01 <5.00E+00
Phenol Hydroxylase (PHE) 2.36E+02 1.37E+01
Trichlorobenzene Dioxygenase (TCBO) <1.00E+01 <5.00E+00
Toluene Monooxygenase 2 (RDEG) 4.80E+02 1.06E+02
Toluene Monooxygenase (RMO) 3.35E+03 <5.00E+00
Ethene Monooxygenase (EtnC) <1.00E+01 <5.00E+00
Epoxyalkane Transferase (EtnE) <1.00E+01 <5.00E+00
Dichloromethane Dehalogenase (DCMA) <1.00E+01 <5.00E+00
Other
Total Eubacteria (EBAC) 1.15E+07 1.73E+06
Sulfate Reducing Bacteria (APS) 1.57E+05 6.35E+04
Methanogens (MGN) 1.12E+03 <5.00E+00

Legend:
NA = Not Analyzed NS = Not Sampled J = Estimated Gene Copies Below PQL but Above LQL
I = Inhibited < = Result Not Detected
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Figure 1: Microbial population summary to aid in evaluating potential pathways and biodegradation of specific con-
taminants.

Anaerobic - Reductive Dechlorination or Dichloroelimination Aerobic - (Co)metabolism
Chlorinated Ethenes (PCE, TCE) DHC, DHBt, DSB, DSM, PCE-1, PCE-2 Chlorinated Ethenes (TCE,DCE,VC) sMMO, TOD, PHE, RDEG, RMO
Chlorinated Ethenes (PCE, TCE, DCE,
VC)

DHC, BVC, VCR (Co)metabolic Vinyl Chloride etnC, etnE

Chlorinated Ethenes (trans-1,2-DCE,
VC)

TDR, CER Chlorinated Benzenes TOD, TCBO, PHE

Chlorinated Ethanes (TCA and 1,2-
DCA)

DHC, DHBt, DHG, DSB1, DCA,
DCAR

Chlorinated Methanes (Chloroform) DHBt, DCM, CFR
Chlorinated Benzenes DHC, DHBt2, DECO
Chlorinated Phenols DHC, DSB
Chlorinated Propanes DHC, DHG, DSB1

1Desulfitobacterium dichloroeliminans DCA1. 2Implicated in reductive dechlorination of dichlorobenzene and potentially chlorobenzene.
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Figure 2: Microbial population summary to aid in evaluating potential pathways and biodegradation of specific con-
taminants.

Anaerobic - Reductive Dechlorination or Dichloroelimination Aerobic - (Co)metabolism
Chlorinated Ethenes (PCE, TCE) DHC, DHBt, DSB, DSM, PCE-1, PCE-2 Chlorinated Ethenes (TCE,DCE,VC) sMMO, TOD, PHE, RDEG, RMO
Chlorinated Ethenes (PCE, TCE, DCE,
VC)

DHC, BVC, VCR (Co)metabolic Vinyl Chloride etnC, etnE

Chlorinated Ethenes (trans-1,2-DCE,
VC)

TDR, CER Chlorinated Benzenes TOD, TCBO, PHE

Chlorinated Ethanes (TCA and 1,2-
DCA)

DHC, DHBt, DHG, DSB1, DCA,
DCAR

Chlorinated Methanes (Chloroform) DHBt, DCM, CFR
Chlorinated Benzenes DHC, DHBt2, DECO
Chlorinated Phenols DHC, DSB
Chlorinated Propanes DHC, DHG, DSB1

1Desulfitobacterium dichloroeliminans DCA1. 2Implicated in reductive dechlorination of dichlorobenzene and potentially chlorobenzene.
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Table 2: Summary of the QuantArray®-Chlor results for microorganisms responsible for reductive dechlorination for
samples GW1 and GW10.

Sample Name GW1 GW10
Sample Date 04/08/2019 04/08/2019
Reductive Dechlorination cells/mL cells/mL
Dehalococcoides (DHC) 7.75E+02 1.04E+04

tceA Reductase (TCE) <1.00E+00 <5.00E-01
BAV1 Vinyl Chloride Reductase (BVC) 1.20E+00 8.40E+02
Vinyl Chloride Reductase (VCR) 3.74E+02 1.21E+03

Dehalobacter spp. (DHBt) 4.10E+04 9.84E+03
Dehalobacter DCM (DCM) <1.00E+01 <5.00E+00
Dehalogenimonas spp. (DHG) 9.42E+02 9.09E+02
Desulfitobacterium spp. (DSB) 2.35E+04 2.13E+04
Dehalobium chlorocoercia (DECO) 1.62E+02 2.06E+02
Desulfuromonas spp. (DSM) 2.80E+00 (J) 4.02E+02

Figure 3: Comparison - microbial populations involved in reductive dechlorination.
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Table 3: Summary of the QuantArray®-Chlor results for microorganisms responsible for reductive dechlorination for
samples GW1 and GW10.

Sample Name GW1 GW10
Sample Date 04/08/2019 04/08/2019
Reductive Dechlorination cells/mL cells/mL
Chloroform Reductase (CFR) <1.00E+01 <5.00E+00
1,1 DCA Reductase (DCA) <1.00E+01 <5.00E+00
1,2 DCA Reductase (DCAR) <1.00E+01 <5.00E+00
PCE Reductase (PCE-1) <1.00E+01 <5.00E+00
PCE Reductase (PCE-2) <1.00E+01 <5.00E+00
Dehalogenimonas trans-1,2-DCE Reductase (TDR) <1.00E+01 1.84E+02
Dehalogenimonas cerA Reductase (CER) <1.00E+01 1.69E+01

Figure 4: Comparison - microbial populations involved in reductive dechlorination.
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Table 4: Summary of the QuantArray®-Chlor results for microorganisms responsible for aerobic (co)metabolism for
samples GW1 and GW10.

Sample Name GW1 GW10
Sample Date 04/08/2019 04/08/2019
Aerobic (Co)Metabolic cells/mL cells/mL
Soluble Methane Monooxygenase (SMMO) 1.17E+02 <5.00E+00
Toluene Dioxygenase (TOD) <1.00E+01 <5.00E+00
Phenol Hydroxylase (PHE) 2.36E+02 1.37E+01
Trichlorobenzene Dioxygenase (TCBO) <1.00E+01 <5.00E+00
Toluene Monooxygenase 2 (RDEG) 4.80E+02 1.06E+02
Toluene Monooxygenase (RMO) 3.35E+03 <5.00E+00
Ethene Monooxygenase (EtnC) <1.00E+01 <5.00E+00
Epoxyalkane Transferase (EtnE) <1.00E+01 <5.00E+00
Dichloromethane Dehalogenase (DCMA) <1.00E+01 <5.00E+00

Figure 5: Comparison - microbial populations involved in aerobic (co)metabolism.
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Table 5: Summary of the QuantArray® results for total bacteria and other populations for samples GW1 and GW10.

Sample Name GW1 GW10
Sample Date 04/08/2019 04/08/2019
Other cells/mL cells/mL
Total Eubacteria (EBAC) 1.15E+07 1.73E+06
Sulfate Reducing Bacteria (APS) 1.57E+05 6.35E+04
Methanogens (MGN) 1.12E+03 <5.00E+00

Figure 6: Comparison - microbial populations.
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Interpretation

The overall purpose of the QuantArray®-Chlor is to give site managers the ability to simultaneously yet economically evaluate
the potential for biodegradation of a spectrum of common chlorinated contaminants through a multitude of anaerobic and aerobic
(co)metabolic pathways in order to provide a clearer and more comprehensive view of contaminant biodegradation. The following
discussion describes the interpretation of results in general terms and is meant to serve as a guide.

Reductive Dechlorination - Chlorinated Ethenes: While a number of bacterial cultures including Dehalococcoides, Dehalobacter, Desul-
fitobacterium, and Desulfuromonas spp. capable of utilizing PCE and TCE as growth-supporting electron acceptors have been isolated
[1–5], Dehalococcoides may be the most important because they are the only bacterial group that has been isolated to date which is
capable of complete reductive dechlorination of PCE to ethene [6]. In fact, the presence of Dehalococcoides has been associated with
complete reductive dechlorination to ethene at sites across North America and Europe [7], and Lu et al. [8] have proposed using a
Dehalococcoides concentration of 1 x 104 cells/mL as a screening criterion to identify sites where biological reductive dechlorination is
predicted to proceed at “generally useful” rates.

At chlorinated ethene sites, any “stall” leading to the accumulation of daughter products, especially vinyl chloride, would be a sub-
stantial concern. While Dehalococcoides concentrations greater than 1 x 104 cells/mL correspond to ethene production and useful rates
of dechlorination, the range of chlorinated ethenes degraded varies by strain within the Dehalococcoides genus [6, 9], and the pres-
ence of co-contaminants and competitors can have complex impacts on the halorespiring microbial community [10–15]. Therefore,
QuantArray®-Chlor also provides quantification of a suite of reductive dehalogenase genes (PCE, TCE, BVC, VCR, CER, and TDR)
to more definitively confirm the potential for reductive dechlorination of all chlorinated ethene compounds including vinyl chloride.

Perhaps most importantly, QuantArray®-Chlor quantifies TCE reductase (TCE) and both known vinyl chloride reductase genes (BVC,
VCR) from Dehalococcoides to conclusively evaluate the potential for complete reductive dechlorination of chlorinated ethenes to non-
toxic ethene [16–18]. In addition, the analysis also includes quantification of reductive dehalogenase genes from Dehalogenimonas spp.
capable of reductive dechlorination of chlorinated ethenes. More specifically, these are the trans-1,2-DCE dehalogenase gene (TDR)
from strain WBC-2 [19] and the vinyl chloride reductase gene (CER) from GP, the only known organisms other than Dehalococcoides
capable of vinyl chloride reduction [20]. Finally, PCE reductase genes responsible for sequential reductive dechlorination of PCE
to cis-DCE by Sulfurospirillum and Geobacter spp. are also quantified. In mixed cultures, evidence increasingly suggests that partial
dechlorinators like Sulfurospirillum and Geobacter may be responsible for the majority of reductive dechlorination of PCE to TCE and
cis-DCE while Dehalococcoides functions more as cis-DCE and vinyl chloride reducing specialists [10, 21].

Reductive Dechlorination - Chlorinated Ethanes: Under anaerobic conditions, chlorinated ethanes are susceptible to reductive
dechlorination by several groups of halorespiring bacteria including Dehalobacter, Dehalogenimonas, and Dehalococcoides. While the
reported range of chlorinated ethanes utilized varies by genus, species, and sometimes at the strain level, several general observa-
tions can be made regarding biodegradation pathways and daughter product formation. Dehalobacter spp. have been isolated that
are capable of sequential reductive dechlorination of 1,1,1-TCA through 1,1-DCA to chloroethane [13]. Biodegradation of 1,1,2-TCA
by several halorespiring bacteria including Dehalobacter and Dehalogenimonas spp. proceeds via dichloroelimination producing vinyl
chloride [22–24]. Similarly, 1,2-DCA biodegradation by Dehalobacter, Dehalogenimonas, and Dehalococcoides occurs via dichloroelimina-
tion producing ethene. While not utilized by many Desulfitobacterium isolates, at least one strain, Desulfitobacterium dichloroeliminans
strain DCA1, is also capable of dichloroelimination of 1,2-DCA [25]. The 1,2-dichloroethane reductive dehalogenase gene (DCAR)
from members of Desulfitobacterium and Dehalobacter is known to dechlorinate 1,2-DCA to ethene, while the 1,1-dichloroethane re-
ductive dehalogenase (DCA) targets the gene responsible for 1,1-DCA dechlorination in some strains of Dehalobacter. In addition to
chloroform,chloroform reductase (CFR) has also been shown to be responsible for reductivedechlorination of 1,1,1-TCA [26].

Reductive Dechlorination - Chlorinated Methanes: Chloroform is a common co-contaminant at chlorinated solvent sites and can
inhibit reductive dechlorination of chlorinated ethenes. Grostern et al. demonstrated that a Dehalobacter population was capable of
reductive dechlorination of chloroform to produce dichloromethane [27]. The cfrA gene encodes the reductase which catalyzes this
initial step in chloroform biodegradation [26]. Justicia-Leon et al. have since shown that dichloromethane can support growth of a
distinct group of Dehalobacter strains via fermentation [28]. The Dehalobacter DCM assay targets the 16S rRNA gene of these strains.

Reductive Dechlorination - Chlorinated Benzenes: Chlorinated benzenes are an important class of industrial solvents and chem-
ical intermediates in the production of drugs, dyes, herbicides, and insecticides. The physical-chemical properties of chlorinated
benzenes as well as susceptibility to biodegradation are functions of their degree of chlorination and the positions of chlorine sub-
stituents. Under anaerobic conditions, reductive dechlorination of higher chlorinated benzenes including hexachlorobenzene (HCB),
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pentachlorobenzene (PeCB), tetrachlorobenzene (TeCB) isomers, and trichlorobenzene (TCB) isomers has been well documented [29],
although biodegradation of individual compounds and isomers varies between isolates. For example, Dehalococcoides strain CBDB1
reductively dechlorinats HCB, PeCB, all three TeCB isomers, 1,2,3-TCB, and 1,2,4-TCB [9, 30]. Dehalobium chlorocoercia DF-1 has been
shown to be capable of reductive dechlorination of HCB, PeCB, and 1,2,3,5-TeCB [31]. The dichlorobenzene (DCB) isomers and
chlorobenzene (CB) were considered relatively recalcitrant under anaerobic conditions. However, new evidence has demonstrated
reductive dechlorination of DCBs to CB and CB to benzene [32] with corresponding increases in concentrations of Dehalobacter spp.
[33].

Reductive Dechlorination - Chlorinated Phenols: Pentachlorophenol (PCP) was one of the most widely used biocides in the
U.S. and despite residential use restrictions, is still extensively used industrially as a wood preservative. Along with PCP, the
tetrachlorophenol and trichlorophenol isomers were also used as fungicides in wood preserving formulations. 2,4-Dichlorophenol
and 2,4,5-TCP were used as chemical intermediates in herbicide production (e.g. 2,4-D) and chlorophenols are known byproducts
of chlorine bleaching in the pulp and paper industry. While the range of compounds utilized varies by strain, some Dehalococ-
coides isolates are capable of reductive dechlorination of PCP and other chlorinated phenols. For example, Dehalococcoides strain
CBDB1 is capable of utilizing PCP, all three tetrachlorophenol (TeCP) congeners, all six trichlorophenol (TCP) congeners, and
2,3-dichlorophenol (2,3-DCP). PCP dechlorination by strain CBDB1 produces a mixture of 3,5-DCP, 3,4-DCP, 2,4-DCP, 3-CP, and 4-CP
[34]. In the same study, however, Dehalococcoides strain 195 dechlorinated a more narrow spectrum of chlorophenols which included
2,3-DCP, 2,3,4-TCP, and 2,3,6-TCP, but no other TCPs or PCP. Similar to Dehalococcoides, some species and strains of Desulfitobacterium
are capable of utilizing PCP and other chlorinated phenols. Desulfitobacterium hafniense PCP-1 is capable of reductive dechlorination
of PCP to 3-CP [35]. However, the ability to biodegrade PCP is not universal among Desulfitobacterium isolates. Desulfitobacterium
sp. strain PCE1 and D. chlororespirans strain Co23, for example, can utilize some TCP and DCP isomers, but not PCP for growth [2, 36].

Reductive Dechlorination - Chlorinated Propanes: Dehalogenimonas is a recently described bacterial genus of the phylum Chlo-
roflexi which also includes the well-known chloroethene-respiring Dehalococcoides [23]. The Dehalogenimonas isolates characterized to
date are also halorespiring bacteria, but utilize a rather unique range of chlorinated compounds as electron acceptors including chlo-
rinated propanes (1,2,3-TCP and 1,2-DCP) and a variety of other vicinally chlorinated alkanes including 1,1,2,2-tetrachloroethane,
1,1,2-trichloroethane, and 1,2-dichloroethane [23].

Aerobic - Chlorinated Ethene Cometabolism: Under aerobic conditions, several different types of bacteria including methane-
oxidizing bacteria (methanotrophs), and many benzene, toluene, ethylbenzene, xylene, and (BTEX)-utilizing bacteria can
cometabolize or co-oxidize TCE, DCE, and vinyl chloride [37]. In general, cometabolism of chlorinated ethenes is mediated
by monooxygenase enzymes with “relaxed’ specificity that oxidize a primary (growth supporting) substrate (e.g. methane)
and co-oxidize the chlorinated compound (e.g.TCE). QuantArray®-Chlor provides quantification of a suite of genes encoding
oxygenase enzymes capable of co-oxidation of chlorinated ethenes including soluble methane monooxygenase (sMMO). Soluble
methane monooxygenases co-oxidize a broad range of chlorinated compounds [38–41] including TCE, cis-DCE, and vinyl chloride.
Furthermore, soluble methane monooxygenases are generally believed to support greater rates of aerobic cometabolism [40].
QuantArray®-Chlor also quantifies aromatic oxygenase genes encoding ring hydroxylating toluene monooxygenase genes (RMO,
RDEG), toluene dioxygenase (TOD) and phenol hydroxylases (PHE) capable of TCE co-oxidation [42–46]. TCE or a degradation
product has been shown to induce expression of toluene monooxygenases in some laboratory studies [43, 47] raising the possibility
of TCE cometabolism with an alternative (non-aromatic) growth substrate. Moreover, while a number of additional factors must be
considered, recent research under ESTCP Project 201584 has shown positive correlations between concentrations of monooxygenase
genes (soluble methane monooxygenase, ring hydroxylating monooxygenases, and phenol hydroxylase) and the rate of TCE
degradation [48].

Aerobic - Chlorinated Ethane Cometabolism: While less widely studied than cometabolism of chlorinated ethenes, some chlori-
nated ethanes are also susceptible to co-oxidation. As mentioned previously, soluble methane monooxygenases (sMMO) exhibit very
relaxed specificity. In laboratory studies, sMMO has been shown to co-oxidize a number of chlorinated ethanes including 1,1,1-TCA
and 1,2-DCA [38, 40].

Aerobic - Vinyl Chloride Cometabolism: Beginning in the early 1990s, numerous microcosm studies demonstrated aerobic ox-
idation of vinyl chloride under MNA conditions without the addition of exogenous primary substrates. Since then, strains of
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Mycobacterium, Nocardioides, Pseudomonas, Ochrobactrum, and Ralstonia species have been isolated which are capable of aerobic
growth on both ethene and vinyl chloride (see Mattes et al. [49] for a review). The initial steps in the pathway are the monooxygenase
(etnABCD) catalyzed conversion of ethene and vinyl chloride to their respective epoxyalkanes (epoxyethane and chlorooxirane),
followed by epoxyalkane:CoM transferase (etnE) mediated conjugation and breaking of the epoxide [50].

Aerobic - Chlorinated Benzenes: In general, chlorobenzenes with four or less chlorine groups are susceptible to aerobic biodegra-
dation and can serve as growth-supporting substrates. Toluene dioxygenase (TOD) has a relatively relaxed substrate specificity
and mediates the incorporation of both atoms of oxygen into the aromatic ring of benzene and substituted benzenes (toluene
and chlorobenzene). Comparison of TOD levels in background and source zone samples from a CB-impacted site suggested that
CBs promoted growth of TOD-containing bacteria [51]. In addition, aerobic biodegradation of some trichlorobenzene and even
tetrachlorobenzene isomers is initiated by a group of related trichlorobenzene dioxygenase genes (TCBO). Finally, phenol hydrox-
ylases catalyze the continued oxidation and in some cases, the initial oxidation of a variety of monoaromatic compounds. In an
independent study, significant increases in numbers of bacteria containing PHE genes corresponded to increases in biodegradation
of DCB isomers [51].

Aerobic - Chlorinated Methanes: Many aerobic methylotrophic bacteria, belonging to diverse genera (Hyphomicrobium, Methylobac-
terium, Methylophilus, Pseudomonas, Paracoccus, and Alibacter) have been isolated which are capable of utilizing dichloromethane
(DCM) as a growth substrate. The DCM metabolic pathway in methylotrophic bacteria is initiated by a dichloromethane dehalo-
genase (DCMA) gene. DCMA is responsible for aerobic biodegradation of dichloromethane by methylotrophs by first producing
formaldehyde which is then further oxidized [52]. As discussed in previous sections, soluble methane monooxygenase (sMMO)
exhibits relaxed specificity and co-oxidizes a broad spectrum of chlorinated hydrocarbons. In addition to chlorinated ethenes, sMMO
has been shown to co-oxidize chloroform in laboratory studies [38, 41].
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9. Adrian, L., Szewzyk, U., Wecke, J. & Görisch, H. Bacterial dehalorespiration with chlorinated benzenes. Nature 408,
580–583 (2000).
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2021-11-24, kl. 10:52

Uttagsrapport Generellt scenario: MKM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Antimon 15 mg/kg Skydd av grundvatten
Arsenik 25 mg/kg Intag av jord
Barium 300 mg/kg Skydd av markmiljö
Bly 150 mg/kg Skydd av grundvatten
Kadmium 8,0 mg/kg Skydd av grundvatten
Kobolt 25 mg/kg Skydd av grundvatten
Koppar 200 mg/kg Skydd av markmiljö
Krom tot 150 mg/kg Skydd av markmiljö
Krom (VI) 7,0 mg/kg Skydd av grundvatten
Kvicksilver 2,5 mg/kg Inandning av ånga
Molybden 50 mg/kg Skydd av grundvatten
Nickel 50 mg/kg Skydd av grundvatten
Vanadin 200 mg/kg Skydd av markmiljö
Zink 500 mg/kg Skydd av markmiljö
PAH-L 6,0 mg/kg Skydd av grundvatten
PAH-M 20 mg/kg Skydd av grundvatten
PAH-H 6,0 mg/kg Skydd av grundvatten
    
    
Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)

Nollalternativ MKM
Längd på förorenat område 100 50 m Utredningsområdets storlek. Överskattar dock 

föroreningsutbredningen med verklig utbredning (obl)
Bredd på förorenat område 150 50 m Utredningsområdets storlek. Överskattar dock 

föroreningsutbredningen med verklig utbredning (obl)
Flöde i rinnande vattendrag 2 0,03171 m³/s LLQ Eskilstunaån (obl)
    
    
Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  Kommentarer till modellparametrar (frv)
Inga avvikelser i modellparametrar. - -  
    
    
Egendefinierade ämnen    

Standardscenario för mindre känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för förorenad mark. Justerad för området storlek.

Nollalternativ

Beskrivning

Styrande_parametrar_KM_metaller_beräk 2 sida 1 Blad Uttagsrapport



2021-11-17, kl. 14:34

Uttagsrapport Generellt scenario: MKM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Alifat >C5-C8 60 mg/kg Skydd av grundvatten
Alifat >C8-C10 120 mg/kg Inandning av ånga
Alifat >C10-C12 500 mg/kg Skydd av markmiljö
Alifat >C12-C16 500 mg/kg Skydd av markmiljö
Alifat >C16-C35 1 000 mg/kg Skydd av markmiljö
Aromat >C8-C10 50 mg/kg Skydd av markmiljö
Aromat >C10-C16 15 mg/kg Skydd av markmiljö
Aromat >C16-C35 12 mg/kg Skydd av grundvatten
Bensen 0,015 mg/kg Skydd av grundvatten
Toluen 12 mg/kg Skydd av ytvatten
Etylbensen 20 mg/kg Skydd av grundvatten
Xylen 25 mg/kg Skydd av ytvatten
PAH-L 7,0 mg/kg Skydd av grundvatten
PAH-M 20 mg/kg Inandning av ånga
PAH-H 7,0 mg/kg Skydd av grundvatten
    
    
Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)

Nollalternativ MKM
Längd på förorenat område 100 50 m Utredningsområdets storlek (65m+35m). Överskttat 

föroreningens verkliga utbredning. (obl)
Bredd på förorenat område 110 50 m Utredningsområdets storlek (största bress ca 110 m). 

Överskattat föroreningens verklig utbredning (obl)
    
    
Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  Kommentarer till modellparametrar (frv)
Inga avvikelser i modellparametrar. - -  
    
    

Standardscenario för mindre känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för förorenad mark. Justerat för områdets storlek.

Nollalternativ

Beskrivning

Styrande_parametrar_KM_alifat_arom_BTEX_beräk sida 1 Blad Uttagsrapport



2021-11-24, kl. 08:35

Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Alifat >C5-C8 25 mg/kg Inandning av ånga
Alifat >C8-C10 25 mg/kg Inandning av ånga
Alifat >C10-C12 100 mg/kg Skydd av markmiljö
Alifat >C12-C16 100 mg/kg Skydd av markmiljö
Alifat >C16-C35 100 mg/kg Skydd av markmiljö
Aromat >C8-C10 10 mg/kg Skydd av markmiljö
Aromat >C10-C16 3,0 mg/kg Skydd av markmiljö
Aromat >C16-C35 10 mg/kg Skydd av markmiljö
Bensen 0,015 mg/kg Skydd av grundvatten
Toluen 10 mg/kg Skydd av markmiljö
Etylbensen 10 mg/kg Skydd av markmiljö
Xylen 10 mg/kg Skydd av markmiljö
PAH-L 3,0 mg/kg Skydd av markmiljö
PAH-M 3,5 mg/kg Inandning av ånga
PAH-H 1,2 mg/kg Intag av växter
    
    
Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)

Detaljplan med garage KM
Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Kommunalt dricksvatten. Ej aktuellt med dricksvattenuttag 

inom överskådlig framtid. (obl)
Längd på förorenat område 100 50 m Utredningsområdets storlek (65m+35m). Överskattar 

föroreningens verkliga utbredning (obl)
Bredd på förorenat område 110 50 m Utredningsområdets storlek (största bredd ca 110 m). 

Överskattar föroreningens verkliga utbredning (obl)
Flöde i rinnande vattendrag 2 0,03171 m³/s LLQ Eskilstunaån (obl)
Markmiljö beaktas i sammanvägning 
hälsa/miljö

utförs utförs Markmiljöskydd inte ensamt styrande för riktvärdet (frv)

Avstånd till skyddat grundvatten 200 0 m MKM antagande motiverat pga omgivnade MKM-områden. 
Långt avstånd till vattentäkt. Energibrunnar ej aktuellt pga 
omgivnade föroreningar. (obl)

    
    
Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  Kommentarer till modellparametrar (frv)
Inga avvikelser i modellparametrar. - -  
    

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för förorenad mark. Justerad för ej intag dricksvatten, området storlek och 
skydd för grundvatten och ytvatten.

Detaljplan med garage

Beskrivning

Styrande_parametrar_KM_alifat_arom_BTEX_beräk (version 1) sida 1 Blad Uttagsrapport
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Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Antimon 15 mg/kg Skydd av grundvatten
Arsenik 10 mg/kg Bakgrundshalt
Barium 500 mg/kg Intag av växter
Bly 60 mg/kg Intag av jord
Kadmium 1,2 mg/kg Intag av växter
Kobolt 20 mg/kg Intag av växter
Koppar 500 mg/kg Skydd av grundvatten
Krom tot 600 mg/kg Skydd av grundvatten
Krom (VI) 7,0 mg/kg Skydd av grundvatten
Kvicksilver 0,25 mg/kg Inandning av ånga
Molybden 50 mg/kg Skydd av grundvatten
Nickel 50 mg/kg Skydd av grundvatten
Vanadin 500 mg/kg Intag av jord
Zink 1 000 mg/kg Skydd av grundvatten
PAH-L 6,0 mg/kg Skydd av grundvatten
PAH-M 3,5 mg/kg Inandning av ånga
PAH-H 1,2 mg/kg Intag av växter
    
    
Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)

Detaljplan med garage 2 KM
Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Kommunalt dricksvatten (obl)
Längd på förorenat område 100 50 m Utredningsområdets storlek. Överskattar dock verkliga 

föroreningsutbredningen. (obl)
Bredd på förorenat område 150 50 m Utredningsområdets storlek. Överskattar dock verkliga 

föroreningsutbredningen. (obl)
Flöde i rinnande vattendrag 2 0,03171 m³/s LLQ i Eskilstunaån (obl)
Markmiljö beaktas i sammanvägning 
hälsa/miljö

utförs ej utförs Markmiljöskydd inte ensamt styrande för riktvärdet (obl)

Avstånd till skyddat grundvatten 200 0 m Dricksvattenuttag från aktuell fastighet eller i dess direkta 
närhet ej aktuell. MKM antagande bör kunna beaktas då det 
finns MKM områden intill. (obl)

    
    
Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  Kommentarer till modellparametrar (frv)
Inga avvikelser i modellparametrar. - -  

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för förorenad mark. Justerad för ej intag dricksvatten, området storlek och 
skydd för grundvatten och ytvatten. Utan specifikt markmiljöskydd.

Detaljplan med garage 2

Beskrivning

Styrande_parametrar_KM_metaller_beräk 2 sida 1 Blad Uttagsrapport
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Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Antimon 15 mg/kg Skydd av grundvatten
Arsenik 10 mg/kg Bakgrundshalt
Barium 200 mg/kg Skydd av markmiljö
Bly 60 mg/kg Intag av jord
Kadmium 1,2 mg/kg Intag av växter
Kobolt 20 mg/kg Skydd av markmiljö
Koppar 80 mg/kg Skydd av markmiljö
Krom tot 80 mg/kg Skydd av markmiljö
Krom (VI) 2,0 mg/kg Skydd av markmiljö
Kvicksilver 0,25 mg/kg Inandning av ånga
Molybden 50 mg/kg Skydd av grundvatten
Nickel 50 mg/kg Skydd av grundvatten
Vanadin 100 mg/kg Skydd av markmiljö
Zink 250 mg/kg Skydd av markmiljö
PAH-L 3,0 mg/kg Skydd av markmiljö
PAH-M 3,5 mg/kg Inandning av ånga
PAH-H 1,2 mg/kg Intag av växter
    
    
Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)

Detaljplan med garage KM
Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Kommunalt dricksvatten (obl)
Längd på förorenat område 100 50 m Utredningsområdets storlek. Överskattar dock verkliga 

föroreningsutbredningen. (obl)
Bredd på förorenat område 150 50 m Utredningsområdets storlek. Överskattar dock verkliga 

föroreningsutbredningen. (obl)
Flöde i rinnande vattendrag 2 0,03171 m³/s LLQ i Eskilstunaån (obl)
Avstånd till skyddat grundvatten 200 0 m Dricksvattenuttag från aktuell fastighet eller i dess direkta 

närhet ej aktuell. MKM antagande bör kunna beaktas då det 
finns MKM områden intill. (obl)

    
    
Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  Kommentarer till modellparametrar (frv)
Inga avvikelser i modellparametrar. - -  
    

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för förorenad mark. Justerad för ej intag dricksvatten, området storlek och 
skydd för grundvatten och ytvatten

Detaljplan med garage

Beskrivning

Styrande_parametrar_KM_metaller_beräk 2 sida 1 Blad Uttagsrapport
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Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Alifat >C5-C8 25 mg/kg Inandning av ånga

Alifat >C8-C10 25 mg/kg Inandning av ånga

Alifat >C10-C12 180 mg/kg Inandning av ånga

Alifat >C12-C16 600 mg/kg Inandning av ånga

Alifat >C16-C35 2 500 mg/kg Skydd mot fri fas

Aromat >C8-C10 60 mg/kg Inandning av ånga

Aromat >C10-C16 20 mg/kg Skydd av grundvatten

Aromat >C16-C35 12 mg/kg Skydd av grundvatten

Bensen 0,015 mg/kg Skydd av grundvatten

Toluen 18 mg/kg Skydd av grundvatten

Etylbensen 20 mg/kg Skydd av grundvatten

Xylen 18 mg/kg Inandning av ånga

PAH-L 7,0 mg/kg Skydd av grundvatten

PAH-M 3,5 mg/kg Inandning av ånga

PAH-H 1,2 mg/kg Intag av växter

    

    

Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)

Detaljplan med garage 2 KM
Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Kommunalt vatten (obl)

Längd på förorenat område 100 50 m Storlek på område (obl)

Bredd på förorenat område 110 50 m Storlek på område (obl)

Flöde i rinnande vattendrag 2 0,03171 m³/s LLQ Eskilstunaån (obl)

Markmiljö beaktas i sammanvägning 

hälsa/miljö

utförs ej utförs Markmiljö ej styrande (obl)

Avstånd till skyddat grundvatten 200 0 m MKM utförande (obl)

    

    

Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  Kommentarer till modellparametrar (frv)

Inga avvikelser i modellparametrar. - -  

    

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark. Justerad för ej intag dricksvatten, området storlek och 

skydd för grundvatten och ytvatten.

Detaljplan med garage 2

Beskrivning

Styrande_parametrar_KM_alifat_arom_BTEX_beräk (version 1) sida 1 Blad Uttagsrapport
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Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Antimon 15 mg/kg Skydd av grundvatten
Arsenik 10 mg/kg Bakgrundshalt
Barium 200 mg/kg Skydd av markmiljö
Bly 60 mg/kg Intag av jord
Kadmium 1,2 mg/kg Intag av växter
Kobolt 20 mg/kg Skydd av markmiljö
Koppar 80 mg/kg Skydd av markmiljö
Krom tot 80 mg/kg Skydd av markmiljö
Krom (VI) 2,0 mg/kg Skydd av markmiljö
Kvicksilver 0,35 mg/kg Inandning av ånga
Molybden 50 mg/kg Skydd av grundvatten
Nickel 50 mg/kg Skydd av grundvatten
Vanadin 100 mg/kg Skydd av markmiljö
Zink 250 mg/kg Skydd av markmiljö
PAH-L 3,0 mg/kg Skydd av markmiljö
PAH-M 5,0 mg/kg Inandning av ånga
PAH-H 1,2 mg/kg Intag av växter
    
    
Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)

Detaljplan utan garage KM
Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Kommunalt dricksvatten. Ej aktuellt med dricksvattenuttag 

inom överskådlig framtid. (obl)
Längd på förorenat område 100 50 m Utredningsområdets storlek. Överskattar föroreningens 

verkliga utbredning (obl)
Bredd på förorenat område 150 50 m Utredningsområdets storlek. Överskattar föroreningens 

verkliga utbredning (obl)
Djup till förorening 0,6 0,35 m Anläggningsschakt vid verkställande av DP ger i praktiken 

ca 1 m avstånd till förorenade området. (obl)
Flöde i rinnande vattendrag 2 0,03171 m³/s LLQ Eskilstunaån (obl)
Avstånd till skyddat grundvatten 200 0 m Uttag dricksvatten ej aktuellt inom överskådlig framtid. MKM 

områden i närområdet. Ej motiverat med KM skydd för 
grundvatten (obl)

    
    
Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  Kommentarer till modellparametrar (frv)
Inga avvikelser i modellparametrar. - -  

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för förorenad mark. Justerad för ej intag dricksvatten, området storlek och 
skydd för grundvatten och ytvatten

Detaljplan utan garage

Beskrivning
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Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Alifat >C5-C8 35 mg/kg Inandning av ånga
Alifat >C8-C10 35 mg/kg Inandning av ånga
Alifat >C10-C12 100 mg/kg Skydd av markmiljö
Alifat >C12-C16 100 mg/kg Skydd av markmiljö
Alifat >C16-C35 100 mg/kg Skydd av markmiljö
Aromat >C8-C10 10 mg/kg Skydd av markmiljö
Aromat >C10-C16 3,0 mg/kg Skydd av markmiljö
Aromat >C16-C35 10 mg/kg Skydd av markmiljö
Bensen 0,015 mg/kg Skydd av grundvatten
Toluen 10 mg/kg Skydd av markmiljö
Etylbensen 10 mg/kg Skydd av markmiljö
Xylen 10 mg/kg Skydd av markmiljö
PAH-L 3,0 mg/kg Skydd av markmiljö
PAH-M 5,0 mg/kg Inandning av ånga
PAH-H 1,2 mg/kg Intag av växter
    
    
Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)

Detaljplan utan garage KM
Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Kommunalt dricksvatten. Ej aktuellt med dricksvattenuttag 

inom överskådlig framtid. (obl)
Längd på förorenat område 100 50 m Utredningsområdets storlek (65m+35m). Överskattar 

föroreningens verkliga utbredning (obl)
Bredd på förorenat område 110 50 m Utredningsområdets storlek (största bredd ca 110 m). 

Överskattar föroreningens verkliga utbredning (obl)
Djup till förorening 0,6 0,35 m Anläggningsschakt vid verkställande av DP ger i praktiken 

minst 0,6 m avstånd till förorenade området. (obl)

Flöde i rinnande vattendrag 2 0,03171 m³/s LLQ Eskilstunaån (obl)
Markmiljö beaktas i sammanvägning 
hälsa/miljö

utförs utförs Markmiljöskydd inte ensamt styrande för riktvärdet  (frv)

Avstånd till skyddat grundvatten 200 0 m MKM antagande rimligt pga omkringliggande MKM-
områden. Stort avstånd till vattentäkter. Energibrunnar ej 
aktuellt i området pga omkringliggande föroreningar (obl)

    
    
Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  Kommentarer till modellparametrar (frv)
Inga avvikelser i modellparametrar. - -  

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för förorenad mark. Justerad för ej intag dricksvatten, området storlek och 
skydd för grundvatten och ytvatten

Detaljplan utan garage

Beskrivning
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Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Antimon 15 mg/kg Skydd av grundvatten
Arsenik 10 mg/kg Bakgrundshalt
Barium 500 mg/kg Intag av växter
Bly 60 mg/kg Intag av jord
Kadmium 1,2 mg/kg Intag av växter
Kobolt 20 mg/kg Intag av växter
Koppar 500 mg/kg Skydd av grundvatten
Krom tot 600 mg/kg Skydd av grundvatten
Krom (VI) 7,0 mg/kg Skydd av grundvatten
Kvicksilver 0,35 mg/kg Inandning av ånga
Molybden 50 mg/kg Skydd av grundvatten
Nickel 50 mg/kg Skydd av grundvatten
Vanadin 500 mg/kg Intag av jord
Zink 1 000 mg/kg Skydd av grundvatten
PAH-L 6,0 mg/kg Skydd av grundvatten
PAH-M 5,0 mg/kg Inandning av ånga
PAH-H 1,2 mg/kg Intag av växter
    
    
Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)

Detaljplan utan garage 2 KM
Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Kommunalt dricksvatten. Ej aktuellt med dricksvattenuttag 

inom överskådlig framtid. (obl)
Längd på förorenat område 100 50 m Utredningsområdets storlek. Överskattar föroreningens 

verkliga utbredning (obl)
Bredd på förorenat område 150 50 m Utredningsområdets storlek. Överskattar föroreningens 

verkliga utbredning (obl)
Djup till förorening 0,6 0,35 m Anläggningsschakt vid verkställande av DP ger i praktiken 

minst 0,6 m avstånd till förorenade området. (obl)

Flöde i rinnande vattendrag 2 0,03171 m³/s LLQ Eskilstunaån (obl)
Markmiljö beaktas i sammanvägning 
hälsa/miljö

utförs ej utförs Markmiljöskydd inte ensamt styrande för riktvärdet (obl)

Avstånd till skyddat grundvatten 200 0 m Uttag dricksvatten ej aktuellt inom överskådlig framtid. MKM 
områden i närområdet. Ej motiverat med KM skydd för 
grundvatten (obl)

    
    
Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  Kommentarer till modellparametrar (frv)

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för förorenad mark. Justerad för ej intag dricksvatten, området storlek och 
skydd för grundvatten och ytvatten. Ingen specifikt markmiljöskydd.

Detaljplan utan garage 2

Beskrivning
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Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Alifat >C5-C8 35 mg/kg Inandning av ånga

Alifat >C8-C10 35 mg/kg Inandning av ånga

Alifat >C10-C12 250 mg/kg Inandning av ånga

Alifat >C12-C16 700 mg/kg Inandning av ånga

Alifat >C16-C35 2 500 mg/kg Skydd mot fri fas

Aromat >C8-C10 70 mg/kg Skydd av grundvatten

Aromat >C10-C16 20 mg/kg Skydd av grundvatten

Aromat >C16-C35 12 mg/kg Skydd av grundvatten

Bensen 0,015 mg/kg Skydd av grundvatten

Toluen 18 mg/kg Skydd av grundvatten

Etylbensen 20 mg/kg Skydd av grundvatten

Xylen 25 mg/kg Inandning av ånga

PAH-L 7,0 mg/kg Skydd av grundvatten

PAH-M 5,0 mg/kg Inandning av ånga

PAH-H 1,2 mg/kg Intag av växter

    

    

Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)

Detaljplan utan garage 2 KM
Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Kommunalt dricksvatten (obl)

Längd på förorenat område 100 50 m Storlek på område (obl)

Bredd på förorenat område 110 50 m Storlek på område (obl)

Djup till förorening 0,6 0,35 m Anläggningsschakt minst 0,6 m (obl)

Flöde i rinnande vattendrag 2 0,03171 m³/s LLQ Eskilstunaån (obl)

Markmiljö beaktas i sammanvägning 

hälsa/miljö

utförs ej utförs Ej styrande (obl)

Avstånd till skyddat grundvatten 200 0 m MKM antagande med hänsyn till flera MKM områden i 

närområdet. Inga vattentäkter nära. (obl)

    

    

Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  Kommentarer till modellparametrar (frv)

Inga avvikelser i modellparametrar. - -  

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark. Justerad för ej intag dricksvatten, området storlek och 

skydd för grundvatten och ytvatten

Detaljplan utan garage 2

Beskrivning
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 Vikingen 15, Eskilstuna

 6005-167

 2022-01-31 s 54 (54)

BIL 6 JÄMFÖRELSE MKN 



Halt i mark enligt 
riktvärde

Vid jämvikt 
kan halter i 
mark ge 
följande halter 
i grundvatten

Vid jämvikt 
kan halter i 
mark ge 
följande halter 
i ytvatten

Ämne

PSRV DP utan 
garage/markmiljö

Beräknad halt 
i grundvatten MKN gv**

Beräknad halt 
i ytvatten MKN ytvatten*

mg/kg mg/l mg/l mg/l mg/l
Arsenik 10 0,0019 0,001 0,00000079 0,0005/0,0079
Barium 500 0,024 - 0,0000099 -
Bly 60 0,0019 0,001 0,00000079 -
Kadmium 1,2 0,00035 0,005 0,00000014 -
Kobolt 20 0,0039 - 0,0000016 -
Koppar 500 0,049 2 0,00002 0,0005/-
Krom tot 600 0,023 0,05 0,0000095 0,0034/-
Kvicksilver 0,35 0,000068 0,001 0,000000028 -
Nickel 500 0,097 0,02 0,00004 -
Vanadin 500 0,029 - 0,000012 -
Zink 1000 0,097 - 0,00004 0,0055/-
PAH-L 6 0,0097 0,0000039 -
PAH-M 5 0,00051 0,00000021 -
PAH-H 1,2 0,0000095 0,00001 3,9E-09 -

Ämne

PSRV DP 
med/utan garage

Beräknad halt 
i grundvatten MKN gv**

Beräknad halt 
i ytvatten MKN ytvatten*

mg/kg mg/l mg/l mg/l mg/l
Arsenik 10 0,0019 0,001 0,00000079 0,0005/0,0079
Barium 200 0,0097 - 0,0000099 -
Bly 50/60 0,0019 0,001 0,00000079 -
Kadmium 1,2 0,00035 0,005 0,00000014 -
Kobolt 20 0,0039 - 0,0000016 -
Koppar 500 0,0078 2 0,0000032 0,0005/-
Krom tot 600 0,0031 0,05 0,0000013 0,0034/-
Kvicksilver 0,25/0,35 0,000068 0,001 0,000000028 -
Nickel 50 0,0097 0,02 0,000004 -
Vanadin 100 0,0058 - 0,0000024 -
Zink 250 0,024 - 0,0000099 0,0055/-
PAH-L 3 0,0049 0,000002 -
PAH-M 3,5/5 0,00051 0,00000021 -
PAH-H 1/1,2 0,0000095 0,00001 3,9E-09 -

Ämne KM
Beräknad halt 
i grundvatten MKN gv**

Beräknad halt 
i ytvatten MKN ytvatten*

mg/kg mg/l mg/l mg/l mg/l
Arsenik 10 0,0019 0,001 0,00000079 0,0005/0,0079
Barium 200 0,0097 - 0,0000099 -
Bly 50 0,0016 0,001 0,00000066 -
Kadmium 0,8 0,00023 0,005 0,000000095 -
Kobolt 15 0,0029 - 0,0000012 -
Koppar 80 0,0078 2 0,0000032 0,0005/-
Krom tot 80 0,0031 0,05 0,0000013 0,0034/-
Kvicksilver 0,25 0,000049 0,001 0,00000002 -
Nickel 40 0,0078 0,02 0,0000032 -
Vanadin 100 0,0058 - 0,0000024 -
Zink 250 0,024 - 0,0000099 0,0055/-
PAH-L 3 0,0049 0,000002 -
PAH-M 3,5 0,00036 0,00000015 -
PAH-H 1 0,000008 0,00001 3,2E-09 -

* Årsmedelvärde/Max tillåten koncentration (HVMFS 2019:25)

0,0001

0,0001

0,0001

** Riktvärdena som visas i tabellen är fastställda som miljökvalitetsnormer enligt Länsstyrelsens 
föreskrifter om miljökvalitetsnormer. Riktvärdena gäller för samtliga grundvattenförekomster, om 
det inte finns lokala riktvärden. Om det finns lokala riktvärden gäller dessa istället för de nationellt 
framtagna riktvärdena. När det finns lokala riktvärden för en grundvattenförekomst visas dessa 
tydligt i VISS.


