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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Askengren & Co AB har på uppdrag av Nivika Holding AB genomfört en miljötek-

nisk undersökning på fastigheterna Överkanten 1, Valplatsen 2 och Valplatsen 3. 

 

Undersökning har föranletts av en pågående fastighetsöverlåtelse. Undersökningens 

omfattning har styrts av de risker som identifierats i fastighetsbesiktningen Environ-

mental Due Diligence, Askengren november 2014. Undersökningarna beställdes av 

Nivika Holding AB den 6 november 2014. 

 
1.2 Omfattning 

Provtagning och undersökningar har gjorts enligt punktlista nedan:  

 Grundvatten och mark 

 Asfalt- stickprov 

 Kontroll av fyllnadsmassor 

 Radioaktiva material i byggnadsmaterial  

 

Grundvatten och mark 

Planen var att göra provtagning nedströms från Valplatsen 2 (fd Junekarosser) och 

nedanför Valplatsen 3 (mellan fd Monkeyland och Preem) genom att sätta tre grund-

vattenrör med skruvborrning och provta på grundvatten. 

 

Utförandet av undersökningarna på Valplatsen 2 ändades mot den plan som gavs i 

rapport från 2014-11-05 pga anpassning till ny information. Muntlig information om 

upplag av skrot på södra delen av Valplatsen 2 samt att man hällt ut spillolja i mar-

ken på samma plats erhölls under provtagningsdagen. Uppgifterna kom från grannen 

som driver asfaltkrossning söder om Valplatsen 2, June Gräv AB på adress Wadmans 

Linje 8. Hanteringen skedde under tiden June Karosserier bedrev verksamhet dvs 

före ca 1991.  

 

Asfalt- stickprov för innehåll av PAH på alla tre fastigheterna 

Tre prover på Valplatsen och ett prov på Överkanten. 

 

Kontroll av fyllnadsmassor  

Visuell kontroll av fyllnadsmassor gjordes genom borrning på alla tre fastigheterna.  

 

Radioaktiva material (blåbetong etc) 

Stickprov på förekomst av radioaktiva byggnadsmaterial (tex blåbetong) med gam-

maspektrometer på alla tre fastigheterna.  

 

Undersökning av PCB och asbest enligt beställning från 6 november 2014 har gjorts 

och kommer att rapporteras separat. Undersökningarna omfattade: 

 PCB i fogmaterial eller andra material (Valplatsen 2). 
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 Asbest (Valplatsen 2 och 3). Inventering och bedömning av rörledningar, 

ventilationskanaler och golv. 

 

1.3 Tidigare genomförda undersökningar 

Inga markmiljöundersökningar har enligt Askengrens kännedom genomförts tidigare 

på fastigheterna. 

 

1.4 Organisation 

Uppdraget har genomförts av Askengren & Co. Henrik Ask har varit uppdragsledare 

för undersökningen. Borrning har gjorts av BGK AB, Huskvarna. Analysering har 

gjort vid Eurofins Lab.  

 

2 Metodik-markundersökning 

Borrningen utfördes som skruvborrning med 75 mm diameter. Maskinen var en Geo-

matic GM75.  

 
2.1 Provtagning av jord och asfalt 

Vid skruvborrningen togs prov på asfalt och jordmaterial. Okulär besiktning gjordes 

av allt tillgängligt och exponerat jordmaterial. Lagerföljden har dokumenterats. Jord-

prover togs normalt över 1 meters längd. Rengöring av det yttre lagret i skruven gjor-

des för att undvika kontaminering. 

 
2.2 Installation av grundvattenrör 

Installation av grundvattenrör gjordes med 63/50 mm PE-rör i ett skruvborrat hål. In-

nerören är försedda med bottenplugg och lock. Filtersand fylldes till 0,7 meter under 

markytan och bentonittätning gjordes mellan 0,2 meter och 0,7 meters djup i V2014-

1 och V2014-2. Grusfilter och bentonittätning installerades i möjligaste mån i hålen 

V2014-4 och V2014-5. Hålen som är belägna på asfaltytor, V2014-1 och V2014-2, 

täcktes av dexel i plast. Asfalten lagades med kall-asfalt. 

 
2.3 Bedömning av fyllnadsmassor 

Bedömning av fyllnadsmassor gjordes i samband med borrning på Valplatsen 2 och 

Valplatsen 3. Referensprov togs och okulär bedömning gjordes av materialet. 

 

Flytt och etablering av borrmaskin från Valplatsen till Överkanten 1 gjordes. Ett hål 

borrades för provtagning av asfalt och bedömning av fyllnadsmassor på fastigheten 

Överkanten 1. En okulär bedömning gjordes på plats. 

 
2.4 Laboratorieanalyser 

Externa laboratorieanalyser gjordes med ackrediterade metoder vid Eurofins Lab. 

Provhantering har gjorts enligt analyserande labs rekommendationer. 
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I detta projekt har total uppslutning gjorts av vattenprov för metallanalys. Total upp-

slutning innebär att partiklar i vattnet löses upp och de ingående metallerna analyse-

ras. 

 
2.5 Mätning av radioaktivitet i byggnadsmaterial 

Mätningar med gammaspektrometer gjordes på alla tre fastigheterna; Överkanten 1, 

Valplatsen 2 och Valplatsen 3. Mätinstrument var Radiation Solutions RS-230 gam-

maspektrometer med BGO-detektor. Skanning av byggnadsmaterial gjordes utvän-

digt längs alla tre byggnader från markplanet till ca 2 meters höjd. Punktvisa dosmät-

ningar gjordes ställvis.  

 

OBS-Mätning med gammaspektrometer på byggnadsmaterial är inte samma sak som 

en radonmätning. Denna mätning säger inget om eventuell förekomst av markradon. 

 
2.6 Bedömningsgrunder 

Jämförelse för jordprover och grundvattenprover görs med Naturvårdsverkets gene-

rella riktvärden för förorenad mark och med kriterier för grundvattenskydd enligt 

SNV 5976.  

 

Analysresultat för asfalt jämförs med rekommenderade haltgränser för klassificering 

av förorenade massor som farligt avfall enligt Avfall Sverige 2007:1. 

 

Mängden gammastrålning från byggnadsmaterial har jämförts med Boverkets före-

skrifter BFS 2011:26. 

 
2.7 Inmätning  

Inmätning av samtliga borrhål gjordes med GPS-RTK vilket ger centimeterprecision. 

 

 

3 Resultat 

Fem hål skruvborrades på Valplatsen; V2014-1 tom V2014-5, se Figur 1. Två jord-

prov och två vattenprov togs. Asfaltprov togs i samband med borrning genom asfalt-

ytor. 
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Figur 1 Provhål på Valplatsen 

 

Inga påtagliga föroreningar kunde ses på Valplatsen 3 och inga prover för analys har 

skickats från den fastigheten. 

 
3.1 Jord och asfaltprover 

En kraftig lukt av eldningsolja påträffades i jordprov från V2014-1 mellan 1 och 2 

meter djup på Valplatsen 2 (fd Junekarosserier) på norra sidan av byggnaden. Det är 

troligt att föroreningen kommer från tidigare oljehantering för uppvärmning. 

 

Synlig olja kunde även ses i V2014-5 mellan markytan och 1 meters djup. Provet är 

beläget söder om byggnaden på Valplatsen 2 där muntliga uppgifter antytt att spill-

olja och skrot har dumpats historiskt. Svarta inlagringar i sand kunde ses liksom res-

ter av avfall, se Figur 2. 

 



 

HA/2014-11-14                  Askengren & Co, www.askengren.se, info@askengren.se Sidan 5 av 22 
 

 
Figur 2 Rester av olja i marken och avfall på södra sidan av Valplatsen 2. 

 

Tabell 1 ger en sammanställning av jordlagerföljder med observationer vid provtag-

ning samt resultat från extern laboratorieanalys. Överskridande av riktvärden för 

mindre känslig markanvändning (tex industri) enligt SNV 5976 visas med röd över-

strykning. Överskridande av riktvärden för känslig markanvändning (tex boende) en-

ligt SNV 5976 visas med gul överstrykning. De kompletta analysresultaten av jord-

proven ges i bilaga 1.  

 
Tabell 1 Resultatsammanfattning jordprovtagning 

Prov-

grop 

Djup (meter 

under mark-

yta) 

Jordart/material- obser-

vation 

Labresultat 

kommentar 

V2014-1 0-0,1 Asfalt Halten av cancerogena PAH* 

underskrider gränsvärdet för 

farligt avfall med mycket god 

marginal. 

V2014-1 0,1-1 Fyll. Brun grusig sand. Ngt 

betong 

Inget prov  

V2014-1 1-2 Fyll. Sand, mellan. Lucker. 

Kraftig oljelukt. 

Förekomst av olja. Tre frakt-

ioner av alifater eller aromater 

överstiger riktvärde för mindre 

känslig markanvändning. 

Överskridande upp till 10 ggr 

riktvärdet. 

V2014-1 2-3 Lera, blå-grå, massiv Inget prov 

V2014-1 3-4 Lera, blå-grå, massiv Inget prov 
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V2014-2 0-0,1 Asfalt Halten av cancerogena PAH 

under-skrider gränsvärdet för 

farligt av-fall med mycket god 

marginal. 

V2014-2 0,1-1 Fyll. Brun grusig sand. Inget prov 

V2014-2 1-2 Fyll. Sand, stenig-grusig Inget prov 

V2014-2 2-3 Lera, blå-grå, massiv Inget prov 

V2014-2 3-4 Lera, blå-grå, massiv Inget prov 

V2014-2 4-5 Lera, blå-grå, massiv Inget prov 

    

V2014-3 0-0,1 Asfalt Halten av cancerogena PAH 

under-skrider gränsvärdet för 

farligt av-fall med mycket god 

marginal. 

V2014-3 0,1-1 Fyll. Brun grusig sand till 

0,5 m. Lagrad silt-finsand 

till 1,0 m 

Inget prov 

V2014-3 1-2 Lera, blå-grå, massiv Inget prov 

    

V2014-4 0-1 0-0,5 Grus, ljusbrun 

0,5-0,7 Lera, brun 

0,7-0,8 Sand, mellan, Ren 

0,8-1 Lera, brun 

Inget prov 

V2014-4 1-2 Lera, brun Inget prov 

    

V2014-5 0-1 0-0,7 sand med inlagring av 

svarta oljerester.  

0,7-1,0 Lera, brun 

Gränsvärden för känslig mar-

kanvändning överskrids för ol-

jefraktioner. 

V2014-5 1-2 1-1,5 Sand, mellan. Ren 

1,5-2 Lera, brun 

Inget prov 

*PAH- polyaromatiska kolväten 

 

Asfalt 

Prov på vad som bedömts som äldre asfalt har tagits från Valplatsen (3 st) och Över-

kanten (1 st). Proven på Valplatsen togs i samband med borrning genom asfalt i 

V2014-1, V2014-2 och V2014-3. Prov från Överkanten togs i NV kanten av fastig-

heten. De fyra asfaltprov skickade för analys. Resultaten visade på lågt innehåll av 

cancerogena polyaromatiska kolväten (cPAH). Gränsvärdet för att asfalt skall klassas 

som farligt avfall är 100 mg cPAH/kg, Avfall Sverige 2007:1. I asfaltproven uppmät-

tes mellan 1 och 1,3 mg/kg dvs gränsen underskrids med mycket god marginal. Ana-

lysresultaten visas i helhet i Bilaga 2 

 
3.2 Grundvattenrör och vattenprovtagning 

Fyra grundvattenrör, V2014-1, V2014-2, V2014-4 och V2014-5 installerades, se Ta-

bell 2. 
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Grundvattenrör sattes inte i borrhål V2014-3 på Valplatsen 3 pga att lera kom redan 

vid en meter under markytan. Sannolikt kan man inte få ut vattenprov då. Risken för 

föroreningar bedömdes vara väldigt låg.  

 
Tabell 2 Grundvattenrör data 

Grundvatten-

rör 

Installerad längd 

på rör (meter) 

Uppstick av rör över 

markytan (meter) 

Djup (meter un-

der markyta) till 

grundvattenyta 

2014-11-10 

V2014-1 3,9 (2 filter) 0 3,8 

V2014-2 4,9 (2 filter) 0 Inget vatten 

V2014-4 2 (1 filter) 0,6 0,2 

V2014-5 2 (1 filter) 0,6 1,0 

 

Grundvatten kunde erhållas i borrhålen V2014-1, V2014-4 och V2014-5. Inget vat-

ten erhölls i hål V2014-2 pgav att det var en tät lera som troligen kräver lång tid för 

att släppa igenom vatten. Vattenprov togs i V2014-1 och V2014-5 eftersom det luk-

tade olja eller syntes rester av olja vid borrning. Prov V2014-5 analyserades för me-

tallinnehåll pga närheten till var avfall kunde observeras i marken. Resultat från vat-

tenprovtagning kommenteras i Tabell 2. Överskridande av kriterier för grundvatten-

skydd enligt SNV 5976 markeras med röd överstrykning. Analysprotokoll ges i sin 

helhet i bilaga 3. 

 
Tabell 3 Resulat vattenprovtagning 

Vattenprov Analysresultat 

V2014-1 Kriterier för skydd av grundvatten överskrids avseende oljefrakt-

ioner med upp till 80 ggr. 

Förekomst av lösningsmedelsrester tex trimetylbensen, propylben-

sen och butylbensen.  

V2014-5 Ett mycket måttligt överskridande av kriterium för grundvatten-

skydd för aromater (C10-C16) kunde uppmätas. Överskridandet var 

1,5 ggr skyddskriteriet. 

Metallhalter underskrider kriterier för grundvattenskydd 

 

Grundvattenströmningsriktning bedöms följa topografin med en strömning mot norr. 

Förekomst av tät lera på mellan ett och ett par meters djup ger att vattenrörelser också 

styrs av ledningsgravar. Inmätning i plan och höjd av borrhålen har gjorts med GPS-

RTK, se Tabell 4 

 
Tabell 4  Inmätning borrhål (Sweref 99, RH2000) 

Borrhål N E H kommentar fastighet 

V2014-1 6407709,98 194955,31 110,91 Markyta    Valplatsen 2 

V2014-2 6407714,14 194934,47 110,43 markyta Valplatsen 2 

V2014-3 6407760,56 194960,89 108,22 markyta Valplatsen 3 

V2014-4 6407591,87 194907,34 117,67 överkant rör Valplatsen 2 
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V2014-5 6407566,05 194871,71 119,05 överkant rör Valplatsen 2 

 
3.3 Bedömning av fyllningsmassor 

Bedömning av fyllningsmassor under asfalterade ytor på Valplatsen är att rent grus 

och sand som använts. Bedömningen baseras på borrning av tre hål. Förekomst av 

eldningsolja i V2014-1 ligger förvisso i fyllnadsmassor men bedöms med största san-

nolikhet ha kommit dit genom läckage efteråt. Borrning av V2014-4 och V2014-5 på 

södra sidan om byggnaden på Valplatsen 2 visar på ett riskområde där förorenade 

fyllmassor kan förekomma, se Figur 3. 

 

Bedömning av fyllningsmassor på Överkanten 1 är att rent grus och sand som använts. 

Bedömningen baseras på borrning av ett hål. 

 
3.4 Mätning av radioaktivitet i byggnadsmaterial 

Låga strålningsnivåer kunde ses vid alla fastigheter. Inga tecken kunde ses på att 

alunskifferbaserad lättbetong eller någon annan form av radioaktivt material har an-

vänts i någon av de tre fastigheterna. 

 

OBS-Mätning med gammaspektrometer på byggnadsmaterial är inte samma sak som 

en radonmätning. Denna mätning säger inget om eventuell förekomst av markradon. 

 

Överkanten 1 

Inga tecken på förhöjd strålningsnivå. På plana ytor (sk 2π-geometri) uppmättes un-

der 200 CPS (count per second) på väggar och balkar. Normen för byggnadsmaterial 

(300 nSv/h) underskrids med god marginal. 

 

Valplatsen 2 

Oftast mycket låg strålningsnivå. På plana ytor (sk 2π-geometri) uppmättes under 

200 CPS (count per second) på alla väggar och balkar längs norra, södra och västra 

sidan. På östra väggen uppmättes ca 280 CPS. Punktmätning av dosen visar att det 

motsvarar en stråldos på 110 nSv/h. Normen för byggnadsmaterial (300 nSv/h) un-

derskrids med god marginal. 

 

Valplatsen 3 

Oftast mycket låg strålningsnivå. På plana ytor (sk 2π-geometri) uppmättes normalt 

kring 200 CPS (count per second) på väggar och balkar. I den NV kanten av byggna-

den uppmättes ca 300 CPS. Punktmätning av dosen visar att det motsvarar en strål-

dos på 110 nSv/h. Normen för byggnadsmaterial (300 nSv/h) underskrids med god 

marginal. 
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4 Slutsatser och rekommendationer 

En förorening av eldningsolja påträffade på norra sidan av byggnaden på Valplatsen 

2. Uppmätta halter i jord och grundvatten ligger över riktvärden för förorenad mark 

enligt SNV 5976. 

 

Ett riskområde med rester av spillolja i marken samt synliga rester av avfall kunde ses 

i den södra delen av fastigheten Valplatsen 2. Analysresulaten visar på måttliga över-

skridande av riktvärden för känslig markanvändning enligt SNV 5976. 

 

Det identifierade riskområdet och den påträffade oljeföroreningen visas i Figur 3. 

 

 
Figur 3 Identifierade risker och föroreningar. 

 

Enligt Miljöbalken kap 10 §11 skall den som äger eller brukar en fastighet 

underrätta tillsynsmyndighet om det upptäcks en förorening på fastig-

heten. 
 

Asfalten på fastigheterna Överkanten 1, Valplatsen 2 och Valplatsen 3 innehåller 

mycket låg halt av polyaromatiska kolväten i samtliga prover. Gränsen för att kunna 

klassas som farligt avfall underskrids med mycket stor marginal. 

 

Låga strålningsnivåer kunde ses i ytterväggar på fastigheterna Överkanten 1, Valplat-

sen 2 och Valplatsen 3. Inga tecken kunde ses på att alunskifferbaserad lättbetong el-

ler någon annan form av radioaktivt material har använts i någon av de tre fastighet-

erna. 
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4.1 Rekommendationer 

De påträffade föroreningarna, oljan i mark och vatten på norra sidan av byggnaden 

Valplatsen 2 samt riskområdet med avfall och olja i mark på södra sidan av byggna-

den, bör kräva ytterligare undersökningar för att bedöma omfattning och kostnader 

för efterbehandlingsåtgärder. Ett förslag till omfattning på undersökningar har läm-

nats till Nivika per mail den 12 november 2014.
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Bilaga 1 Analyser jord 
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Bilaga 2 Analyser Asfaltprov 
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Bilaga 3 Analyser grundvatten 
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