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1 BAKGRUND 

1.1 FASTIGHET BACKEN 1:141 OCH PLANERADE 
FÖRÄNDRINGAR 

Carstens AB bedriver idag verksamhet på fastigheten Backen 1:141 i 

Bankeryd i Jönköpings kommun. Verksamheten omfattar i huvudsak import 

och försäljning av lim, kantlist, skivmaterial och laminat m.m. till den svenska 

inrednings- och möbelindustrin. 

Fastigheten består av fyra byggnader, en huvudbyggnad med kontor, 

lagerlokaler samt verkstad med formatsåg, ett skjul med förvaring av däck, 

gräsklippare mm, en lagerlokal i plåt för förvaring av skivor samt en 

lagerlokal i tält för förvaring av skivor.  

Jonsons fastigheter Backen AB vill bygga bostäder inom fastigheten. Arbete 

pågår därför i syfte att ändra gällande detaljplan för markanvändning från 

handel med viss begränsning och småindustri till bostadsändamål. I ansökan 

till planbesked beskriver Jonsons fastigheter Backen AB en  plan för 

bebyggelse till bostäder i två format. Bostäderna planeras som 3-vånings 

kedjehus(radhus) i södradelen av fastigheten samt lägenheter med möjlighet 

till kommersiell del i norra delen.  

1.2 TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 

Inga tidigare inventeringar eller undersökningar enligt Mifo fas 1 eller Mifo fas 

2 har gjorts för fastigheten Backen 1:141 och ingen tidigare identifiering av 

potentiellt förorenat område.  

För fastigheten och intilliggande fastigheter har följande utredningar och 

bedömningar gjorts  

 Miljöhistorisk utredning, Backen 1:141, Bankeryd, Jönköpings 

kommun av WSP, 2017-11-07, se bilaga 1. 

 PCB-inventering utförd av Detectum 2009, inlämnad till 

Miljönämnden i Jönköpings kommun (dnr 2009-4041)  

 Identifiering till viss mån enligt MIFO fas 1 för närliggande fastighet 

Backen 1:33 och bensinstation Statoil Bankeryd utförd av 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 2008 med komplettering 2011. Ingen 

riskklass finns för fastigheten, utan objektet har endast en preliminär 

riskklass enligt Naturvårdsverkets branschkartläggning (BKL) som är 

satt till 2, utifrån branscherna bensinstation, verkstadsindustri utan 

halogenerade lösningsmedel och bilvårdsanläggning - bilverkstad.  

 Identifiering av fastighet Backen 1:131 är gjord av Länsstyrelse i 

Jönköpings län 2013, där objektet fått en preliminär riskklass 3 enligt 

Naturvårdsverkets branschkartläggning (BKL) utifrån branschen 

verkstadsindustri utan halogenerade lösningsmedel. 
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1.3 SYFTE 

Syftet med den undersökning som föreslås i provtagningsplanen är att, 

genom provtagning och analys, översiktligt belysa föroreningssituationen 

inom det aktuella detaljplaneområdet.  

Undersökningens syfte är även att identifiera eller utesluta troliga 

föroreningar från nuvarande och tidigare verksamheter. Resultatet från 

undersökningen kommer att utmynna i en förenklad riskbedömning och samt 

förslag på åtgärder eller kompletterande undersökningar. 

2 OMRÅDESBESKRIVNING 

2.1 LOKALISERING OCH SKYDDSVÄRDEN 

Undersökningsområdet är lokaliserat i Bankeryd i Jönköpings kommun se 

Figur 1. Området består av fastigheten Backen 1:141 som är av en 

sammanslagning av tre tidigare fastigheter (Backen Västergård 1:114, 1:110 

och 1:63). Området är omgärdat av bostäder samt ett industriområde i norr. 

Avstånd till Vättern är ca 1 km norrut.  

 

Figur 1. Fastigheten Backen 1:141 markerad med röd cirkel 

Inom planområdet finns inga riksintressen, naturskyddsområden eller 

fornlämningar. Riksintresse för rörligt friluftsliv i form av ”Vättern med öar och 

strandområden” finns ca 1 km norr om planområdet. 

Ca 500 m nordväst om planområdet finns naturreservatet Domneån och ca 1 

km norr om planområdet finns Natura 2000-området enligt habitatdirektivet 

Vättern(södra)1. Närmsta fornlämning ligger ca 220 m söder om planområdet 

enligt Riksantikvarieämbetets fornsök2.  

Naturvärdesklassade vattendrag Domnån finns ca 550 m väster och Lillån-

Bankeryd ca 400 m öster om planområdet, båda med klassning måttligt 

naturvärde. Både Domneån och Lillån är vattenskyddsområden. 

                                                      
1 Länsstyrelserna,webbGIS, www.lansstyrelsen.se  

2 Riksantikvarieämbetet, Fornsök, www.raa.se  

http://www.lansstyrelsen.se/
http://www.raa.se/
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Närmsta område klassat som nyckelbiotopområde finns ca 500 m väster och 

planområdet. 3 

2.2 GEOLOGI OCH HYDROGEOLOGI 

Fastigheten ligger, enligt SGU:s jordartskarta4, inom ett område med 

infiltrationsbenägna jordarter där flygsand förkommer i norra och nordöstra 

delen och postglacial sand i södra delen.  

Berggrunden vid fastigheten och området består i huvudsak av granit enligt 

SGUs: berggrundskarta5.  

SGUs kartvisare Brunnar visar att jorddjupet är 48 m ca 160 m sydost om 

fastigheten, 55 m ca 90 m söder om fastigheten samt 76 m ca 260 m sydväst 

om fastigheten.  

Enligt Miljöatlas för Jönköpings län6 är grundvattnets ungefärliga 

strömningsriktning i området nordvästlig mot Domneån. Fastigheten ligger i 

princip vid en ytvattendelare, se Fel! Hittar inte referenskälla.. En enskild 

större grundvattentäkt är utpekad på någon av fastigheterna på andra sidan 

Björnebergsvägen, ungefär mittemot Backen 1:141. Osäkert om den finns 

kvar idag. 

 

Figur 2. SMHI Delavrinningsområde. Fastigheten Backen 1:141 markerad med röd cirkel. 

 

Utifrån WSP:s tidigare erfarenheter av marktekniska undersökningar i 

Backen-området har grundvattennivån legat på omkring 6-7 m djup i ett 

projekt och mellan 10-15 m i ett annat projekt. Därav bedöms 

grundvattenytan ligga relativt djupt i aktuellt område, vilket innebär att 

foderrörsborrning förutsätts p g a aktuella jordarter. 

                                                      
3 Länsstyrelserna,webbGIS, www.lansstyrelsen.se 
4 SGU, Kartvisare Jordarter 1:25 000-1:100 000, www.sgu.se  

5 SGU, Kartvisare Berggrund 1:1 miljon, www.sgu.se  

6 Länsstyrelsen i Jönköpings län, Miljöatlas för Jönköpings län, Kartblad nr. 4, 7D Ulricehamn SO, 1988 

http://www.lansstyrelsen.se/
http://www.sgu.se/
http://www.sgu.se/
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3 HISTORIK OCH FÖRVÄNTAD 
FÖRORENINGSSITUATION 

Fastigheten har tidigare bestått av 3-4 fastigheter som blivit sammanslagna 

till Backen 1:141. Tidigare verksamheter som bedrivits på fastigheten är en 

bilverkstad lokaliserad på fastigheten mellan 1942-1948, mekanisk 

metallbearbetning i form av valsslipning av stålvalsar till bl.a. 

pappersindustrin 1948-1958, försäljningen av träbearbetningsmaskiner, 

verktyg och förnödenheter 1958-1993 samt import och försäljning av lim, 

kantlist, skivmaterial och laminat m.m. till den svenska inrednings- och 

möbelindustrin 1993 och framåt. 

Närliggande fastigheter med miljöfarligverksamhet är Backen 1:33 där det 

idag finns en bensinstation (Cirkel K) med tillhörande butik och biltvätt. 

Tidigare har det även funnits verkstad och i början på 1940-talet var det 

tillverkning av maskiner för borst- och penselindustrin, skärmaskiner för 

skofabriker, visp- och blandningsmaskiner för livsmedelsindustrin, 

tranformatorvakter för elindustrin, stämpelmaskiner för träindustrin m.m.. 

Tidigare miljöfarlig verksamhet, verkstad, bedrevs på närliggande Backen 

1:131 där Norra Bil- och Motormekaniska verkstaden bedrev verksamhet i 

mitten av 1940-talet och som idag är bebyggd med en villa. 

En fördjupad miljöhistorisk utredning utfördes av WSP i november 2017 och 

presenteras i bilaga 1.  

4 HANTERADE ÄMNEN 

Branschtypiska föroreningar enligt Naturvårdsverkets MIFO-handbok7 är 

följande: 

 Verkstadsindustri – metaller, oljor, färgrester 

 Ytbehandling med lack, färg eller lim – lösningsmedel, färgavfall (för 

Carstens AB borde det snarare handla om limrester) 

 Bilvårdsanläggning – olja, aromater, tungmetaller, PAH, klorerade 

lösningsmedel (inga uppgifter har framkommit att klorerade 

lösningsmedel hanterats på fastigheten Backen 1:141) och glykoler 

5 FÖRSLAG TILL 
PROVTAGNINGSPLAN 

5.1 SYFTE OCH ÄNDAMÅL 

Provtagningsplanen ska beskriva var provtagningspunkterna ska placeras, 

hur provtagningen ska utföras, hur och på vilka prover analyser ska utföras. 

Provtagningsplanen är uppdragsspecifik. Provtagningens övergripande syfte 

är att översiktligt kartlägga föroreningsstatusen inom undersökningsområdet 

genom att:  

                                                      
7 Naturvårdsverket, Metodik för inventering av förorenade områden, Rapport 4918, 2002 
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 Undersöka art, koncentration och utbredning av eventuella 

föroreningar i mark och grundvatten. 

 Bedöma spridnings- och exponeringsrisker för eventuellt påträffade 

föroreningar, i förhållande till tillgängliga riktvärden och 

omgivningsförutsättningar (förenklad riskbedömning). 

5.2 OMFATTNING 

1. Utsättning och inmätning av samtliga provpunkter (totalt 5 punkter). 

2. Störd jordprovtagning i 4 punkter med skruvborr. Urval av prover för 

analys samt analys av ett antal prover utifrån de föroreningar som 

kan förväntas inom respektive delområde. Minst ett prov från 

respektive punkt kommer att skickas in till laboratorium för analys. 

3. Installation av 3 grundvattenrör (PEH-plast, Ø 63 mm) i punkter för 

skruvborrning. Nivåmätning samt provtagning av grundvatten. Ett 

grundvattenprov från respektive punkt skickas in till laboratorium för 

analys. 

4. Prov på asfalt i 2 punkter för analys med avseende på innehåll PAH 

(stenkolstjära). 

6 UTFÖRANDEBESKRIVNING 

6.1 ALLMÄNT 

De miljötekniska undersökningarna ska i tillämpliga delar följa SGF:s 

”Fälthandbok, Undersökning av förorenade områden, Rapport 2:2013”.  

Fältarbeten och provtagning ska utföras av utbildad personal med lång 

erfarenhet av miljötekniska undersökningar.  

För att minska risken för föroreningsspridning och korskontaminering ska 

utrustningen rengöras efter varje enskild provtagningspunkt.  

Laboratorieanalyser ska endast ske på av SWEDAC ackrediterat 

laboratorium. 

De jordprover som inte skickas till laboratorium för analys sparas kylda i 

minst 6 veckor från det att rapporten avseende den miljötekniska 

undersökningen redovisats. 

6.2 PROVPUNKTER OCH PROVTAGNING 

6.2.1 Utplacering av provpunkter 

Förslagna provpunkters läge framgår av bilaga 2. Det kan ej uteslutas att 

borrpunkterna kan komma att flyttas något på grund av dragning av 

ledningar (vattenledningar, avloppsrör) och elkablar etc. 
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Tabell 1. Beskrivning av provtagningspunkter 

Punkt Beskrivning Medium Misstänkta 

föroreningar 

Analyspaket 

W1 

 

På framsidan av huvudbyggnaden, 

vars östra del (1e) stod klart i slutet 

på 1950-talet. Mitt emot pannrum 

inne i byggnaden. 

Jord Metaller, olja M13NV(F), 

ORGNV(F) 

Grundvatten Metaller, olja,  

pH, konduktivitet 

M13(V),  

ORGNV(V),  

pH, konduktivitet 

Asfalt PAH PAHASF 

W2 Öster om huvudbyggnaden utanför 

fd. bilverkstad (1942-1948) och fd. 

valsslipning (1948-1958), numera 

formatsågning i södra delen av 

byggnaden. 

Jord Metaller, olja,  

pH, TOC 

M13NV(F), 

ORGNV(F),  

pH, TOC 

Grundvatten Metaller, olja,  

pH, konduktivitet 

M13(V), 

ORGNV(V), 

pH, konduktivitet 

W3 Lastning och lossnings-område i 

södra delen av huvudbyggnaden. 

Jord Metaller, olja,  

pH, TOC 

M13NV(F), 

ORGNV(F),  

pH, TOC 

Grundvatten Metaller, olja,  

pH, konduktivitet 

M13(V),  

ORGNV(V),  

pH, konduktivitet 

W4  I fastighetens västra del. Vald för 

lämplig fördelning av provpunkter 

inom området. 

Jord Metaller, olja M13NV(F), 

ORGNV(F) 

W5 Vald för att fånga upp ev. asfalt 

med stenkolstjära. 

Asfalt PAH PAHASF 

6.3 PROVTAGNING 

6.3.1 Avgränsning och begränsning av provtagning 

6.3.2 Jordprov 

Jordprov tas ut i 4 punkter, se Tabell 1. Skruvprovtagning utförs normalt till 

berg eller en halvmeter ner i rent naturligt material, med ett maximalt djup av 

4 m. Normalt representerar ett samlingsprov en halvmeter i jordlagerföljden. 

Vid förändring i jordart, lukt eller utseende anpassas provtagningen. Olika 

jordarter blandas inte. För varje punkt noteras jordarter, lukt och färg i avsett 

fältprotokoll. Prov uttas med rena engångshandskar och placeras i 

diffusionstät provpåse. Skruven rengörs mekaniskt med en ren trasa mellan 

varje provtagningsnivå och mellan varje provtagningspunkt. 

6.3.3 Grundvatten 

Grundvattenprov tas ut i 3 punkter, se Tabell 1. Grundvattenrör installeras i 

lägen där förorening kan misstänkas eller i bedömt nedströmsläge. Genom 

att installera rör i minst tre punkter kan grundvattnets strömningsriktning 

bedömas. Foderrörsborrning förutsätts p g a aktuella jordarter. 

Grundvattenrör (PEH-rör, Ø 63 mm) etableras i läge för borrhål direkt i 

anslutning till jordprovtagningen. Slits motsvarande 1-2 m skall placeras 
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längst ner på grundvattenrören. Vid uppenbar och potentiell risk för skada på 

grundvattenrör skall grundvattenröret tydligt markeras alternativt monteras i 

däcksel. Avläsning av grundvattennivåer och provtagning av vattnet sker när 

förhållandena stabiliserats, efter några dagar/en vecka. Rören omsätts med 

3 rörvolymer vatten före provtagning. Upptaget vatten återinfiltreras i marken. 

Provtagning av grundvatten i alla provtagningspunkter kommer sannolikt att 

ske med vattenhämtare (bailers), som byts ut mellan varje rör. 

Vattenhämtaren töms sakta i botten direkt ner i av laboratoriet anvisad 

provflaska. Flaskan toppfylls. Vid provtagningen används talkfria 

engångshandskar. 

Samtliga prover sänds kylda till ackrediterat laboratorium för analys. 

Vattenprov filtreras innan metallanalys. Vattenprov som ska genomgå 

organiska analyser dekanteras inte för att minska risken för avgång av 

flyktiga ämnen. 

6.3.4 Asfalt 

Asfaltsprov tas ut på 2 ställen, se Tabell 1. Vid provtagning av asfalt tas 

borrkärnor med ca 10 cm diameter ut (10*10 cm). Borrning utförs ner till 

underkant av asfalt. Provet placeras i diffusionstät provpåse. 

6.4 ANALYSPLAN 

6.4.1 Fältanalyser 

Samtliga jordprover analyseras med PID för identifikation av prov som kan 

innehålla flyktiga organiska föroreningar. Instrumentet indikerar 

föroreningsförekomst och ger dels ett relativt stort bedömningsunderlag i 

förhållande till kostnad, dels en optimering av urvalet av prover för analys på 

laboratorium. 

6.4.2 Laboratorieanalyser 

Utifrån fältobservationer, erfarenhetsmässiga bedömningar samt potentiella 

föroreningskällor väljs ett antal prover ut för laboratorieanalys (minst 1 per 

provpunkt). Vid indikation på förorening på flera nivåer kan flera jordprov per 

punkt komma att analyseras. 

Slutlig omfattning av analysprogram avgörs efter det att fältundersökningarna 

är genomförda, så eventuellt kan det bli aktuellt att justera omfattningen av 

analysprogrammet. 

Preliminär analysomfattning presenteras i Tabell 2. 
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Tabell 2. Analysomfattning 

Analys 

avseende  

Ingående ämnen/föreningar Minsta antal analyser 

Jord Grund-

vatten 

Asfalt 

 

Metaller Antimon, arsenik, barium, bly, 

kadmium, kobolt, koppar, krom, 

kvicksilver, molybden, nickel, 

vanadin, zink 

4-6 3  

Petroleum-
kolväten 
(”olja”) 

Bensen, toluen, etylbensen, xylen, 
alifater >C5-C8, >C8-C10, 
C10-C12, >C12-C16, >C16-C35, 
aromater >C8-C10, C10-C35, 
PAH16 (EPA) 

4-6 3  

PAH PAH16 (EPA)   2 

pH, kond  pH, konduktivitet  3  

pH, TOC  2   

7 REDOVISNING 

Resultatet från undersökningen bedöms utifrån Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark i en förenklad riskbedömning enligt MIFO-

metodiken. 

Föroreningshalter i jord jämförs i första hand med Naturvårdsverkets 

generella riktvärden (NV rapport 5976, 2009 & 2016). För ämnen som saknar 

svenska riktvärden jämförs resultaten med holländska riktvärden.  

I samband med en eventuell urschaktning av området kan frågor uppstå om 

uppgrävda jordmassor skulle kunna återvinnas i anläggningsarbeten. Därför 

jämförs resultaten även med nivåer för ”mindre än ringa risk” (även benämnt 

MÄRR) enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 ”Återvinning av avfall i 

anläggningsarbeten”. Resultaten jämförs även med de gränsvärden för när 

förorenade massor bedöms vara farligt avfall (FA) som tagits fram av Avfall 

Sverige (rapport 2007:1). 

Föroreningshalter i vatten jämförs i första hand med SGU:s 

bedömningsgrunder för grundvatten (SGU 2013:1). För ämnen som inte 

finns i SGU:s bedömningsgrunder så används i första hand 

Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten (SLVFS 2001:30) och SPBI:s 

förslag till riktvärden och i andra hand holländska riktvärden. 

Undersökningsresultaten redovisas i en skriftlig rapport. Redovisningen 

innehåller en kort bakgrund, resultat från fält- och laboratorieanalyser, en 

förenklad riskbedömning, slutsatser och rekommendationer. 
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MILJÖHISTORISK UTREDNING, BACKEN 1:141, BANKERYD, 

JÖNKÖPINGS KOMMUN 

Nuvarande verksamhet 

Carstens AB bedriver idag sin verksamhet på fastigheten Backen 1:141 i Bankeryd i Jönköpings 

kommun, se Figur 1.  

 

Figur 1. Fastigheten Backen 1:141 markerad med röd cirkel. 

Verksamheten omfattar i huvudsak import och försäljning av lim, kantlist, skivmaterial och laminat m.m. 

till den svenska inrednings- och möbelindustrin. Produkter som ingår i deras sortiment av kantlist är det 

mesta inom faner, melamin och olika plaster såsom ABS, PP (polypropen) och PVC (polyvinylklorid) samt 

laserlist. Deras limprodukter omfattar smältlim, polyuretan och vitlimmer i leveranser i små volymer ex. i 

1, 5 eller 30 liters flaskor/behållare till större volymer (1 m3) i IBC-behållare. Smältlim köps in och 

levereras i kartong eller säck. Viss manuell hantering av lim sker i begränsad skala i form av fördelning 
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från större förpackningar till mindre förpackningar. I sortimentet av skivmaterial finns även ett utvalt 

servicesortiment på melaminbelagd spånskiva och MDF-skiva.  

Dessutom levererar bolaget format efter kundönskemål som sågas i verksamhetens formatsåg. Skivorna 

sågas efter önskad längd och bredd i den elektriska sågen. Avfall som uppstår efter denna hantering är 

sågspån. I verksamheten ingår även försäljning av kemikalier såsom produkter för rengöring av 

snickeridetaljer och avskiljningssystem för lim- och lackboxvatten samt släppmedel och system för 

kantlistmaskiner. Försäljning av kemikalier ex. lim har varit en del av företaget ända sedan 

verksamhetsstarten.  

Verksamheten är vare sig anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöbalken utan räknas som en U-

anläggnings dvs. verksamhet utan kod enligt miljöprövningsförordningen1. Carstens AB har dock från 

2012-12-19 ett beslut med föreläggande om försiktighetsmått från Miljönämnden i Jönköpings kommun2. 

I verksamheten sker ingen tillverkning eller bearbetning av några produkter, förutom sågning av 

skivmaterial i formatsågen och påföring av lim på kantlister i en speciell maskin som sker som en service 

till vissa kunder. Carstens AB i Bankeryd är främst en distributör av importerade produkter. I 

verksamheten finns, förutom kontor och lager av skivmaterial, kantlist, lim och andra kemikalier, en 

utställningshall för bolagets produkter. Uppvärmningen sker idag med fjärrvärme och tidigare har det varit 

olja genom verksamhetens två pannrum, se Figur 2. 

Inga cisterner finns inom fastigheten3. 

Enligt bolagets vd finns inget processavloppsvatten eller annat utsläpp av verksamhetsvatten, förutom 

bdt-vatten, och det borde aldrig ha förekommit sådant vatten tidigare i Carstens verksamhetshistoria på 

platsen.  

Tomten som är på ca 15 800 m2 (15 756 m2)4 består idag av fem byggnader, varav en större huvudbyggnad som byggts till i olika 

omgångar genom åren, se Figur 2 och bilaga 1. Beskrivning av byggnadernas användningsområde och historik återgivs i  

 

Tabell 1. Bilaga 3 visar bilder tagna på området och i nuvarande verksamhet. 

                                                      
1 Miljöprövningsförordningen (2013:251) 
2 Miljönämnden i Jönköpings kommun, Föreläggande med stöd av 26 kap. 9, 21 § miljöbalken gällande Carstens AB:s planerade 

verksamhet inom fastigheten Backen 1:141 i Jönköpings kommun, § 558, dnr. 2012-4440 
3 Carstens AB, Information om miljöfarlig verksamhet till Miljönämnden i Jönköpings kommun, dnr. 2012-4440, 2012-11-09 
4 www.hitta.se 
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Figur 2. Backen 1:141, Backen 1:33 och Backen 1:131, Jönköpings kommun. Källa www.eniro.se, 2017-10-05. 

 

Tabell 1. Beskrivning av byggnaders användningsområde och historik på fastigheten Backen 1:141, Jönköpings kommun 

Byggnad Användningsområde idag Historik 

1.a Kontor Bostadshus, byggdes ca 1942 

1b. Lager av kartong & kantlist Bilverkstad, 1942-1948 

1c. Formatsåg Centerless (valsslipning), 1948-1958 

1d. Lager av kantlist & laminat Utställningshall för träbearbetningsmaskiner. Byggdes 

till samtidigt som 1e. och stod klart till inflyttningen 1958 

av Carstens AB.  

1. 

2. 3. 

4. 

5. 

a 

b 

c 

d 

e 

g 

f 

h 

i 
j 

Backen 1:141 

Backen 1:33 

Backen 1:131 

Pannrum 
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1e. Kontor Kontor. Byggdes till samtidigt som 1d. och stod klart till 

inflyttningen 1958 av Carstens AB. 

1f. Kontor Kontor. Tillbyggnad av nedre plan skedde först. Övre 

plan byggdes samtidigt som 1g och 1h. 

1g. Lager av lim & kemikalier Utställningshall för träbearbetningsmaskiner. Byggdes 

samtidigt som övre plan av 1f samt byggnad 1g och 1h.  

1h. Lager av kantlist Utställningshall för träbearbetningsmaskiner. Byggdes 

samtidigt som övre plan av 1f samt byggnad 1g och 1h. 

1i. Entré Entré, byggdes ca 1970/72 

1j.  Kontor, byggdes 1989/90 

2. Skjul, förvaring av däck, 

gräsklippare mm. 

Garage för bilar, däckförråd mm., byggdes ca 1960/70-

tal 

3. Grusplan F.d. lager, rivet 2012 

4. Lagerbyggnad av plåt för 

skivor 

Byggdes ca 1970-talet 

5. Lagerbyggnad (tält) för skivor Byggdes 2007 

Tidigare undersökningar 

Det finns ingen tidigare identifiering av potentiellt förorenat område gjord för fastigheten Backen 1:141 

utifrån branschklassning och heller inga tidigare inventeringar eller undersökningar enligt Mifo fas 1 eller 

Mifo fas 2 (Metodik för Inventering av Förorenade Områden). Därav är området inte riskklassat.  

En PCB-inventering har utförts under 2009 av företaget Detectum AB och är inlämnad till Miljönämnden i 

Jönköpings kommun (dnr. 2009-4041)5. I sammanfattningen anges att fogmassan till isolerglasfönster i 

entré av märket Emmaboda 1973 innehåller PCB. De anger att de ska tas om hand av en behörig 

glasmästare i samband med byte eller reparation och behandlas som PCB-haltigt avfall. Vidare anger 

Detectum att ”försiktighetsprincipen skall råda i samband med ombyggnationer och rivning, det kan finnas 

dolda installationer och fogar som då behöver analyseras för att säkerställa att det uppkomna avfallet inte 

innehåller PCB.” 

För närliggande fastigheten Backen 1:33 och bensinstationen Statoil Bankeryd finns däremot en 

identifiering i viss mån enligt Mifo fas 1 utförd av Länsstyrelsen i Jönköpings län 2008 med komplettering 

20116. Ingen riskklass finns för fastigheten, utan objektet har endast en preliminär riskklass enligt 

Naturvårdsverkets branschkartläggning (BKL) som är satt till 2, utifrån branscherna bensinstation, 

verkstadsindustri utan halogenerade lösningsmedel och bilvårdsanläggning - bilverkstad.  

                                                      
5 Inventering av PCB i byggnad, dnr. 2009-4041, med tillhörande rapport ”PCB-inventering”, KB Backen Västergård 1:141, 2009 
6 Länsstyrelsen i Jönköpings län, Mifo-blanketter, Statoil Bankeryd, Backen 1:33, IDnr F0680-0135, 2008/2011 
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För fastigheten Backen 1:131 och fd. Norra Bil- och Motormekaniska verkstaden har länsstyrelsen under 

2013 gjort en identifiering och givit objektet en preliminär riskklass enlig Naturvårdsverkets 

branschkartläggning (BKL) till 3, utifrån branschen verkstadsindustri utan halogenerade lösningsmedel.  

Branschkartläggning (BKL) genomförs för att identifiera de största och allvarligaste 

områdena/branscherna som ska prioriteras vidare till att genomgå en MIFO inventering. Alla objekt som 

placeras i riskklass 1 eller 2 är prioriterade att inventeras. 

Geologi och hydrologi 

Fastigheten ligger, enligt SGU:s jordartskarta7, inom ett område med infiltrationsbenägna jordarter där 

flygsand förkommer i norra och nordöstra delen och postglacial sand i södra delen.  

Berggrunden vid fastigheten och området består i huvudsak av granit enligt SGUs: berggrundskarta8.  

Enligt Miljöatlas för Jönköpings län9 är grundvattnets ungefärliga strömningsriktning i området åt nordväst 

mot Domneån. Fastigheten ligger i princip vid en ytvattendelare. En enskild större grundvattentäkt är 

utpekad på någon av fastigheterna på andra sidan Björnebergsvägen, ungefär mittemot Backen 1:141. 

Osäkert om den finns kvar idag. 

Spridningsförutsättningar 

Spridningsförutsättningar för föroreningar bygger förutom på vilka ämnen (föroreningar) som avses även 

på en rad yttre faktorer bl.a. spridningshastighet i mark och grundvatten som i sin tur beror på markens 

genomsläpplighet, lutning av grundvattenytan, grundvattenströmningen mm.  

I aktuellt fall är grundvattnets strömningshastighet för sand (vid 1 % lutning av grundvattenytan) 5-1000 

m/år och den hydrauliska konduktiviteteten 10-3 till 10-5 m/s vilket gör att spridningsförutsättningarna i 

mark och grundvatten i området är mycket stora. 

Historik 

Nuvarande fastighet Backen 1:141 har tidigare haft andra fastighetsbeteckningar och även omfattat 

åtminstone tre fastigheter som slagits samman (Backen Västergård 1:114, 1:110 och 1:63). Enligt 

Carstens AB så bestod fastigheten från början av fyra fastigheter.10 På nybyggnadskarta från 1986 syns 

dessa fastigheter. Under 1950-talet visar diverse byggnadsritningar den norra delen av nuvarande 

fastighet (Backen 1:141) vars fastighetsbeteckning då var Backen Västergård 1:54. Troligtvis ingick 

området från början i den större fastigheten Backen Västergård 1.  

Under åren har fastigheten Backen 1:141 bebyggts i flera omgångar, både genom till- och ombyggnader, 

men även genom nybyggnation av de fem byggnaderna som står där i dag. Bilaga 1 visar ärendelistan 

från Stadsbyggnadskontoret i Jönköpings kommun. 

                                                      
7 SGU, Kartvisare Jordarter 1:25 000-1:100 000, www.sgu.se  
8 SGU, Kartvisare Berggrund 1:1 miljon, www.sgu.se  
9 Länsstyrelsen i Jönköpings län, Miljöatlas för Jönköpings län, Kartblad nr. 4, 7D Ulricehamn SO, 1988 
10 Kenneth Johansson, ordermottagare, Carstens AB, muntliga uppgifter, 2017-10-31 

http://www.sgu.se/
http://www.sgu.se/


 

 

 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

Backen 1:141 Sofia Mancini  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10257222 2017-11-07  

 6 (9) 

 

  

 http://ams.corp.pbwan.net/projects/10257222/Document/3_Dokument/36_PM_Rapport/Miljöhistorisk utredning/2017-11-07, Miljöhistorisk utredning, Backen 1.141, Jönköpings kommun.docx 

Villa och bilverkstad, 1940-talet 

Enligt uppgifter från Carstens AB11 så byggdes en villa på fastigheten 1942 där man i anslutning till villan 

även hade en bilverkstad som var verksam 1942-1948. Ärendelistan från Stadsbyggnadskontoret i 

Jönköpings kommun visar dock bygglov för nybyggnad av bostadshus med diarienummer 1949-90093, 

vilket kan innebära året 1949. I handlingar från Stadsarkivet finns byggnadstillstånd för verkstads- och 

bostadshus från 1944 (1944-06-02) och i anteckningar på lösblad anges årtalet 1946 och Bankeryd 

Bilverkstad på Backen Västergård 1:54. Det finns även ritningar till servicebyggnad i anslutning till villan 

(årtal på ritningen kan vara 1944, men det är en osäker uppgift). Stadsarkivet har även två andra ritningar 

daterad 1946 på servicebyggnad som del av en tillbyggnad på redan befintlig servicebyggnad i 

fastighetens östra del längs med Björnebergsvägen.  

Centerless, 1948-1958 

Ernst Carsten startade en verksamhet, Centerless, i lokalerna för den f.d. bensinstationen som samtidigt 

byggdes ut söder ut. Verksamheten bestod av mekanisk metallbearbetning i form av valsslipning av 

stålvalsar till bl.a. pappersindustrin.12 

Carstens AB, 1958-idag 

Carstens Specialmaskiner AB grundades 1940. Försäljningen bestod av träbearbetningsmaskiner, 

verktyg och förnödenheter och baserades på import från europeiska tillverkare. Företaget flyttade från 

Jönköping till egna nybyggda lokaler i Bankeryd 1958. Dessa har därefter utökats i flera omgångar 

genom åren. Flera av utrymmena i verksamheten var utställningshallar till träbearbetningsmaskinerna ex. 

svarvar, hyvlar, putsmaskiner, borrmaskiner, fräsar mm. Viss provkörning av maskinerna skedde för 

kunderna.13 

1975 såldes bolaget av grundaren Ernst Carstens till Specialmaskiner i Göteborg (SPECMA), ett 

dotterbolag i Almedahl-Dalsjöfors koncernen som senare uppgick i Investment AB Latour. Figur 3 visar 

flygbild över området från 1975. 

1993 förvärvade koncernen även företaget Sigfrid Stenbergs i Nässjö och avdelningarna maskin, 

reservdelar och verktyg förflyttades till verksamheten i Nässjö. Carstens AB bedriver sedan dess import 

och försäljning av lim, kantlist, skivmaterial och laminat m.m. till den svenska inrednings- och 

möbelindustrin.  

Fram till ca 2010 fanns en slipverkstad där slipband inom träberarbetning limmades ihop genom att 

pensla lim på ett band (rulle). Denna bearbetning startade på 1940-talet där råmaterial köptes in från 

Tyskland och lim köptes in från Svenska lim i Landskrona.14 

Våren 2014 förvärvades Carstens AB av Holm Trävaror AB efter att under en längre tid varit ägda av 

Investment AB Latour. Genom detta så fick bolaget tillgång till ytterligare produktgrupper och 

produktkunskap inom den marknad som man redan bearbetade. 

                                                      
11 Carl-Johan Steifeldt, Carstens AB, 2017-02-23 
12 Kenneth Johansson, ordermottagare, Carstens AB, muntliga uppgifter, 2017-10-31 
13 Kenneth Johansson, ordermottagare, Carstens AB, muntliga uppgifter, 2017-10-31 
14 Kenneth Johansson, ordermottagare, Carstens AB, muntliga uppgifter, 2017-10-31 
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Den 1 juli 2017 överläts Carstens AB till systerbolaget Holm Trävaror AB. Carstens är numera ett viktigt 

varumärke för Holm Trävaror AB15. 

 

 

Figur 3. Flygbild från 1975, Källa Lantmäteriet. 

Branschtypiska föroreningar 

Branschtypiska föroreningar enligt Naturvårdsverkets MIFO-handbok16 är följande: 

 Verkstadsindustri – metaller, oljor, färgrester 

 Ytbehandling med lack, färg eller lim – lösningsmedel, färgavfall (för Carstens AB borde det 

snarare handla om limrester) 

 Bilvårdsanläggning – olja, aromater, tungmetaller, PAH, klorerade lösningsmedel och glykoler 

                                                      
15 www.carstens.se 
16 Naturvårdsverket, Metodik för inventering av förorenade områden, Rapport 4918, 2002 

Backen 1:141 

Backen 1:33 

Backen 1:131 

http://www.carstens.se/
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Närliggande nuvarande/f.d. miljöfarliga verksamheter 

Backen 1:33, Kortebovägen 6 

Bankeryds Maskin AB hade sin verksamhet här mellan 1941-1948. Företaget tillverkade maskiner för 

borst- och penselindustrin, skärmaskiner för skofabriker, visp- och blandningsmaskiner för 

livsmedelsindustrin, tranformatorvakter för elindustrin, stämpelmaskiner för träindustrin m.m. Bankeryds 

Maskin flyttade 1948 till fastigheten Backen 2:112. Tri användes på Backen 2:112 i slutet av 

verksamhetsperioden, vilket gör att tri troligen inte har använts på Backen 1:33 enligt länsstyrelsens 

identifiering av objektet.17 

De verksamheter som idag finns på fastigheten Backen 1:33 är bensinstationen Cirkel K (tidigare Statoil) 

med tillhörande butik och biltvätt i form av gör det själv-anläggning och automattvätt som drivs av 

företaget Bankeryds Bil & Bensin AB. Idag sker försäljning av drivmedel i form av bensin 95 okt (2 st. 30 

m3 cisterner), diesel (1 st.15 m3 cistern) och E85 (1 st. 15 m3 cistern).  

Tidigare verksamhetsutövare var Bertil Alvekrans med bensinstation, bilvård och biltvätt och innan dess 

Alvekrans Bil AB som var verksam på området ca 1993-199918. Alvekrans Bilservice finns med i 

Jönköpings Adresskalender från 1964, så verksamheten var åtminstone verksam från mitten av 1940-

talet på platsen19.  

Uppgifter från Stadsarkivet i Jönköping visar att Caltex Oil AB och Gulf Oil Company AB varit verksamma 

på området. Exempelvis visar en ansökan om tillstånd för brandfarlig vara från 1966 att Caltex Oil AB 

sökte tillstånd till försäljning och förvaring av bensin klass 1, fotogen klass 2B och 

motorbränsleolja/eldningsolja klass 3.20 År 1954 finns uppgifter om att Gulf Oil Company AB vill sätta upp 

bensinpumpar på fastigheten21. 

Under årens lopp har det skett om- och tillbyggnader på fastigheten Backen 1:33 i flera omgångar. Bilaga 

2 visar ärendelistan för fastighet från Stadsbyggnadskontoret i Jönköpings kommun. Där finns bl.a. 

uppgifter som visar om- och tillbyggnad av verkstad och bensinstation år 1959 och tillbyggnad av 

bilvårdsanläggning år 1973.  

Figur 3 visar hur området såg ut 1975. 

Backen 1:131, Björnebergsvägen 3 

Norra Bil- och Motormekaniska verkstaden hade sin verksamhet här i mitten på 1940-talet. Enligt 

uppgifter från Länsstyrelsen i Jönköpings län finns verksamheten omnämnd i en telefonkatalog från 1945 

och länsstyrelsen har branschklassat verksamheten som mekanisk verkstad utan halogenerade 

lösningsmedel. Idag är tomten bebyggd med en villa från mitten av 1970-talet. I flygbild från 1975, se 

Figur 3, ser fastigheten inte ut att vara bebyggd alls. Backen 1:131 hörde troligtvis från början ihop med 

grannfastigheten Backen 1:45. 

                                                      
17 Länsstyrelsen i Jönköpings län, Mifo-blanketter, Statoil Bankeryd, Backen 1:33, IDnr F0680-0135, 2008/2011 

18 Länsstyrelsen i Jönköpings län, Mifo-blanketter, Statoil Bankeryd, Backen 1:33, IDnr F0680-0135, 2008/2011 
19 Jönköpings Adresskalender, 1964, Jönköpings länsmuseums databas 
20 Caltex Oil AB, Ansökan om tillstånd till brandfarlig vara, 1966-06-06 
21 Yttrande från Länsstyrelsen i Jönköpings län till Byggnadsnämnden i Bankeryds kommun, 1954-03-13 
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BILAGA 3. BILDER 

Carstens AB, Backen 1:141, Jönköpings kommun 

Fotodatum 2017-10-31 

 

 

Bild 1. Carstens AB entré, N 
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Bild 2. F.d. bostadshus med tillhörande bilverkstad till vänster, Ö 

 

 

Bild 3. Fd. Centerless lokaler, numera lokal för formatsågen, Ö 
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Bild 4, Mot V 

 

 

Bild 5. Lossning/lastning, S 
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Bild 6. Lossning/lastning, dörr till kompressorrum, S 

 

 

Bild 7. Kompressor för tryckluft 
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Bild 8. Tryckluftskondensat uppsamlas i behållare 

 

 

Bild 9. Pannrum i mitten av huvudbyggnad (1) 
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Bild 10. Pannrum i mitten av huvudbyggnad (1) 

 

 

Bild 11. Pannrum i mitten av huvudbyggnad (1) 
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Bild 12. F.d bilverkstad, valsslipning 

 

 

Bild 13. F.d bilverkstad, valsslipning 
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Bild 14. Källaren till f.d bostadhuset (villan), pannrum fanns här 

 

 

Bild 15. Källaren till f.d bostadhuset (villan), pannrum fanns här 
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Bild 16. Sågverksamhet (formatsåg) 

 

 

Bild 17. Sågverksamhet (formatsåg) 
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Bild 18. Sågverksamhet (formatsåg) 

 

 

Bild 19. Lager 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

Backen 1:141 Sofia Mancini  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10257222 2017-11-03  

 11 (17) 

 

  

 http://ams.corp.pbwan.net/projects/10257222/Document/3_Dokument/36_PM_Rapport/Miljöhistorisk utredning/Bilaga 3. Bilder.docx 

 

Bild 20. Lager, sprickor i betongen 

 

 

Bild 21. Kemikalielager 
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Bild 22. Limpåförare kantlist, placerad i kemikalielager 

 

 

Bild 23. Limpåförare kantlist, placerad i kemikalielager 
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Bild 24. Mot Ö 

 

 

Bild 25. Garage 
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Bild 26. Tältlager 

 

 

Bild 27. Plåtlager 
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Bild 28. Grusade ytan är där f.d. lagerbyggnad stod, revs 2012 

 

 

Bild 29. Huvudbyggnad (1), V 
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Bild 30. Huvudbyggnad (1), V 

 

 

Bild 31. Huvudbyggnad (1), kontor, V 
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Bild 32. Björnebersvägen, till vänster Carstens AB och till höger biltvätt och bensinstation 

 

 

Bild 33. Transformatorstation, Ravinvägen, mot N 
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BILAGA 2. PROVTAGNINGSPUNKTERNAS PLACERING 
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