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Sammanfattning
I lokalerna på fastigheten Hantverkaren 12 i Hagfors har Skruvfabriken och Primus bedrivit
verksamhet sen 1930-talet. Verksamheten har bestått i att framställa olika produkter i metall.
Metallen har avfettats och gjorts rent med klorerade lösningsmedel som är giftigt för människor
och miljö. Tyréns AB har på uppdrag av Hagfors kommun utfört ett första steg i en översiktlig
miljöteknisk markundersökning för att utreda om det finns några klorerade lösningsmedel kvar
på fastigheten.

Fastigheten Hantverkaren 12 ligger inom ett industriområde på Ängfallheden norr om Hagfors
centrum. Ca 140 meter väster om fastigheten ligger ett villaområde och ca 350 meter väster om
fastigheten rinner Uvån. Dominerande markförhållanden i omgivningen är genomsläpplig
isälvssand och fastigheten ska enligt uppgifter ligga på åsmaterial. Området ingår i en
grundvattenförekomst vilken enligt Vattenmyndigheten ska skyddas för framtida
grundvattenbehov.

Klorerade alifatiska kolväten har hög flyktighet och uppvisar låg till måttlig löslighet i vatten.
Klorerade lösningsmedel kännetecknas av att de har högre densitet, samtidigt som de har lägre
viskositet (är mindre trögflytande), än vatten. Det innebär att lösningsmedelet sjunker och
hamnar under vatten i till exempel jord (som oftast innehåller även grundvatten). Vid utsläpp av
klorerade lösningsmedel kommer föreningarna att röra sig nedåt genom permeabla
(genomsläppliga) jordlager (även betong) och sprickor/sandlinser i lera eller sprickor i berg, tills
ämnena når ett tätare jordlager eller tätt berg.

Vid bedömning av toxikologiska egenskaper är det av vikt att hänsyn tas till troliga
exponeringsvägar. Inandning av ånga samt eventuellt framtida dricksvattenuttag är de
huvudsakliga exponeringsvägarna för klorerade alifatiska kolväten för den aktuella fastigheten.
Under tillfälliga perioder bör även exponeringsvägarna hudkontakt och även oralt intag beaktas,
exempelvis vid arbete där användning av klorerade lösningsmedel förekommer, eller i det fall
schaktning inom området eller närområdet sker.

Vid fem provtagningspunkter installerades provtagningspumpar för luftprovtagning under
betongplattan.

Analysresultaten visar att moderprodukterna tetra- och trikloretylen har påträffats i samtliga
provpunkter förutom i plåtverkstaden.

Påträffade halter av klorerade lösningsmedel under bottenplattan gör att det inte kan uteslutas
att inomhusluften påverkas negativt. Även med den största utspädningsfaktorn är de påträffade
halterna av klorerade lösningsmedel upp till 100 gånger högre än jämförvärdena.

Fastigheten ligger enligt SGU på mark som består av åsmaterial samt lera-silt på sedimentärt
berg. Om fri fas skulle finnas finns risk för att förorening kan ha spridits i åsen och berggrunden.

Även om halterna i porluft kan uppfattas som höga vid jämförelser med framtagna
jämförvärden, är det först i halter i porgas som är högre än ca 100 000 mg/m3 man kan
misstänka en källa, dvs fri fas (Torin, 2013). Då endast ett medium har provtagits och
provtagningen har gjorts inom ett begränsat område, bedöms det dock ännu för tidigt att helt
utesluta att det finns en ansamling av fri fas som härrör från den tidigare hanteringen.

För att få en samlad bild av föroreningssituationen, utbredning samt att kunna bedöma hur stor
påverkan från den tidigare hanteringen verkligen är, föreligger ett behov av vidare
undersökningar.

Då föroreningar har påträffats på fastigheten skall denna rapport genast delges
tillsynsmyndigheten enligt Miljöbalkens regler om upplysningsplikt (10 kap 11§ Miljöbalken).
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1 Inledning

Tyréns AB har av Hagfors kommun fått i uppdrag att utföra en översiktlig miljöteknisk
undersökning på fastigheten Hantverkaren 12 i Hagfors. I ett första steg har provtagning på
porluft under en industribyggnad utförts.

1.1 Bakgrund
Hagfors kommun har för avsikt att sälja fastigheten Hantverkaren 12 till en privat aktör. Inför en
eventuell försäljning vill man kartlägga och utreda eventuell förekomst av föroreningar på
fastigheten.

Till och med 1999 har Primus bedrivit verksamhet i lokalerna i över 50 år. I Primus verksamhet
användes flera kärl med klorerade lösningsmedel för att rengöra metallprodukterna som
tillverkades. Innan Primus tog över lokalerna bedrevs skruvtillverkning mellan 1930-1952. Antal
miljöstörande år bedöms till ca 70 år (1930-2000).

SKRUVFABRIKEN:

”Järntråd, mässing och svavelsyra (1945). Sannolikt även oljor och eventuellt avfettningsmedel
(av okänd typ)”. (Länsstyrelsen, 2001)

PRIMUS:

”Översiktligt rör det sig främst om oljor i skärvätskor, för kylning, hydraulolja samt eldningsolja
(ca 140 m3/år) samt trikloretylen för avfettning (15-20 ton/år under perioden 1952-1995). Under
hela Primus driftsperiod (43 år) har man därigenom använt i storleksordningen 700-1000 ton
trikloretylen på Hantverkaren 12. Vidare har svavel- och salpetersyra, farripax, chemeklem och
jetalsalt använts. Utomhus har man haft en transformator uppställd. Det är okänt om den
innehållit PCB-haltig olja. Utomhus har det även stått ett uppställt fat med trikloretylen och olja.
Industribyggnaden används idag som industrihotell med flera verksamma företag.”
(Länsstyrelsen, 2001)

1.2 Syfte
Syftet med undersökningen är att verifiera eventuella föroreningar på fastigheten och i sådana
fall beskriva vilka föroreningar som finns inom fastigheten Hantverkaren 12 inför en eventuell
försäljning.

1.3 Avgränsningar
Den översiktliga miljötekniska undersökningen är uppdelad i två steg.

I steg ett (föreliggande undersökning) utförs porluftsmätningar under byggnaden genom att
borra hål i betongplattan. Detta för att verifiera att klorerade lösningsmedel finns under
betongplattan vid de misstänkta hot-spoten. Resultatet av undersökningarna i steg ett ligger till
grund för omfattningen i steg två.

I steg två utförs undersökningar i mark, grundvatten, sediment och träd för att bedöma
utbredning och spridning av föroreningar utanför byggnaden och inom fastigheten. I steg två
undersöks utöver klorerade lösningsmedel även metaller och petroleumrelaterade ämnen.



Uppdrag: 260213, Översiktlig miljöteknisk markundersökning - Hantverkaren 2,
Hagfors

2015-03-20
Beställare: Hagfors kommun

O:\BOR\260213\MG\_Text\Översiktlig miljöteknisk undersökning, Luftprovtagning vid f.d. Primus, Hagfors.docx
Version: 2015-03-20

6(13)

1.4 Organisation
Beställare: Louise Sjöholm, Fastighetschef Hagfors kommun
Tel: 0563-189 80 Mail: louise.sjoholm@hagfors.se

Tyréns AB
Uppdragsansvarig: Marcus Berglund
Tel: 010- 452 20 81 Mail: marcus.berglund@tyrens.se

Handläggare:
Liselott Petersson
Tel: 010- 452 28 17 Mail: liselott.petersson@tyrens.se
Sofia Kämpe
Tel: 010- 452 31 76 Mail: sofia.kampe@tyrens.se

Kvalitetsgranskare: Nadja Lundgren
Tel: 010- 452 26 29 Mail: nadja.lundgren@tyrens.se

2 Tidigare utredningar

Länsstyrelsen utförde 2001 en MIFO fas 1-inventering av fastigheten Hantverkeren 12
(Länsstyrelsen, 2001). Denna MIFO inventering har kompletterats 2006, 2007 och 2011.
Objektet har klassats i riskklass 1 (mycket stor risk), på grund av den mycket stora
användningen av trikloretylen.

3 Omgivningsförhållanden

Fastigheten Hantverkaren 12 ligger inom ett industriområde på Ängfallheden norr om Hagfors
centrum. Ca 140 meter väster om fastigheten ligger ett villaområde och ca 350 meter väster om
fastigheten rinner Uvån. Dominerande markförhållanden i omgivningen är genomsläpplig
isälvssand och fastigheten ska enligt uppgifter ligga på åsmaterial. Det finns även uppgifter om
att det kan finnas lera-silt i området vilka är tätare jordlager och kan ha stor betydelse för
föroreningsspridningen. Området ingår i en grundvattenförekomst vilken enligt
Vattenmyndigheten ska skyddas för framtida grundvattenbehov.

4 Branschspecifika föroreningar

Den verksamhet som har funnits på platsen har inneburit hantering av följande ämnen:

· Klorerade lösningsmedel inkl. nedbrytningsprodukter

· Metaller

· Oljor och fetter

I det här första steget undersöks förekomsten av klorerade lösningsmedel i porluften under
byggnad. Nedanstående text fokuserar på de generella egenskaperna hos klorerade
lösningsmedel och är en sammanfattning av rapport 5663 Klorerade lösningsmedel –
identifiering och val av efterbehandlingsmetod (Naturvårdsverket, 2007) om inte annat anges.
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4.1 Föroreningarnas fysikaliska egenskaper
Klorerade alifatiska kolväten har hög flyktighet och uppvisar låg till måttlig löslighet i vatten.
Generellt är ämnena hydrofoba (vattenavvisande)1 och ju fler kloratomer (halogener) ett ämne
innehåller desto mer hydrofobt är det. Sorptionen (fastläggningen) till den fasta fasen i marken
är starkt knuten till halten organiskt material i jorden. Klorerade lösningsmedel kännetecknas av
att de har högre densitet (DNAPL2), samtidigt som de har lägre viskositet (är mindre
trögflytande), än vatten. Det innebär att lösningsmedelet sjunker och hamnar under vatten i till
exempel jord (som oftast innehåller även grundvatten).

Tetrakloreten (PCE) och trikloreten (TCE) har fler kloratomer än nedbrytningsprodukten
vinlyklorid (VC). Till följd av färre kloratomer har vinylklorid lägre densitet, är mindre
vattenavvisande och har lägre adsorptionsförmåga till fasta partiklar än tetrakloreten och
trikloreten. Detta medför att vinylklorid förekommer nästan bara i gas- och vätskefas, medan
PCE och TCE kan förekomma bundet till fast fas (jord) om höga halter föreligger.

4.2 Föroreningarnas toxiska egenskaper
Höga koncentrationer av klorerade alifatiska kolväten i inomhusluft kan ge upphov på effekter
på centrala nervsystemet. Effekterna kan visa sig genom huvudvärk och yrsel och kan vid höga
halter och långtidsexponering leda till medvetslöshet. Inandning kan orsaka irritation i
luftvägarna och ge upphov till bedövning. Vid mycket höga koncentrationer kan även plötsligt
hjärtstillestånd uppstå. Akut exponering kan även ge negativa effekter på lever och njurar.

Nedbrytningsprodukten vinylklorid är dokumenterad som cancerframkallande.

Vid studier av ekotoxikologiska effekter av klorerade alifatiska kolväten på en viss akvatisk art,
visade det sig att tetrakloreten är det ämne som är mest toxiskt. Den koncentration som
påverkar 50 % av arterna är 1 mg/l3.

4.3 Nedbrytning
Klorerade alifatiska kolväten kan brytas ned på naturlig väg genom mikrobiella processer.
Biologisk nedbrytning är de processer som har störst betydelse.

Vid fullständig deklorering av tetrakloreten bildas eten, se Figur 1.  Processen sker främst
genom anaerob reduktiv deklorering, vilket är den viktigaste naturliga nedbrytningsprocessen
för exempelvis tetra- och trikloreten. Processen sker i steg, där en kloratom byts ut mot en
väteatom åt gången.

Figur 1. Stegvis anaerob deklorering av tetrakloreten (källa: Naturvårdsverket, 2007).

Ett fåtal klorerade alifatiska kolväten kan även brytas ned genom abiotiska processer (tex.
nedbrytning via solljus mm). Nedbrytning på abiotisk väg sker långsammare än biologisk
nedbrytning och kan vara omfattande i akvifärer med lång omsättningstid.

1 Naturvårdsverket, 2007
2 Dense non-aqueous liquids
3 Naturvårdsverket, 2007



Uppdrag: 260213, Översiktlig miljöteknisk markundersökning - Hantverkaren 2,
Hagfors

2015-03-20
Beställare: Hagfors kommun

O:\BOR\260213\MG\_Text\Översiktlig miljöteknisk undersökning, Luftprovtagning vid f.d. Primus, Hagfors.docx
Version: 2015-03-20

8(13)

4.4 Spridningsförhållanden
Vid utsläpp av klorerade lösningsmedel kommer föreningarna att röra sig nedåt genom
permeabla (genomsläppliga) jordlager och sprickor/sandlinser i lera eller sprickor i berg, tills
ämnena når ett tätare jordlager eller tätt berg. Där kommer föroreningen att ansamlas som fri
fas, se Figur 2. Lösningsmedlet kan transporteras vidare horisontellt över stora avstånd.

När fri fas av lösningsmedlet passerat genom jordlager/berggrund kommer rester av
lösningsmedlet hållas kvar i porerna genom kapillära krafter. Detta medför att större mängd
lösningsmedelsrester i jordlagrens porer (omättad zon) kan innebära en påverkan på
inomhusmiljö likaväl som grundvatten för lång tid framöver (hundratals år).

Figur 2. Principskiss för spridningsvägar vid större spill av klorerat lösningsmedel. (källa: Naturvårdsverket, 2007)

Till följd av egenskaperna hos klorerade kolväten kan transporten av fri fas gå i motsatt riktning
till grundvattnets flödesriktning, vilket ses i Figur 2. Grundvattnets flöde kan bidra till att en plym
av lösningsmedlet bildas. Till följd av låg fastläggning och låg nedbrytningshastighet kan
klorerade lösningsmedel och dess nedbrytningsprodukter spridas över stora områden. Det finns
exempel på kilometerlånga plymer efter spill som har tolkats som måttliga.

Ofta kan halterna inom en plym variera kraftigt, men med provtagning i vattenbrunn nedströms
misstänkt fri fas kan en blandning av koncentrationer erhållas. Man brukar tala om att ifall
halterna i ett grundvattenprov är cirka 1 % av lösligheten för det aktuella lösningsmedlet så är
det tecken på att det kan finnas ett källområde (fri fas) uppströms provtagningspunkten.

Även när transport av klorerade alifater påträffar ett tätt skikt, kan spridningen fortsätta in i detta
skikt genom diffusion. Spridningen går mycket långsamt, men dessa lågpermeabla zoner kan
ge upphov till en mycket långvarig föroreningsbelastning till både grundvatten och porgas
(ESTCP, 2011).

4.5 Exponeringsvägar
Vid bedömning av toxikologiska egenskaper är det av vikt att hänsyn tas till troliga
exponeringsvägar. Inandning av ånga samt eventuellt framtida dricksvattenuttag är de
huvudsakliga exponeringsvägarna för klorerade alifatiska kolväten för den aktuella fastigheten.
Under tillfälliga perioder bör även exponeringsvägarna hudkontakt och även oralt intag beaktas,
exempelvis vid arbete där användning av klorerade lösningsmedel förekommer, eller i det fall
schaktning inom området eller närområdet sker.
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5 Jämförvärden

För en bedömning av risker med påträffade halter avseende hälsa görs jämförelser med
humantoxikologiska lågriskvärden, så kallade RfC. Dessa utgör halter som bedöms vara
ofarliga för människor vid långtidsexponering (exempelvis i en bostad där man spenderar alla
dygnets timmar hela året).

De lågriskvärden Naturvårdsverket använder i sin beräkningsmodell (2009) avseende riktvärden
för förorening i mark presenteras i Fel! Hittar inte referenskälla.. För nedbrytningsprodukten
vinylklorid finns inte något lågriskvärde i modellen, varför Institutet för Miljömedicins
hälsoriskbaserade riktvärde för luft har använts (Victorin, 1998).

Uppmätta halter under bottenplattan är inte direkt jämförbara med halter i inomhusluft, som
RfC-halterna gäller för. Generellt är utspädningen från porgas till inomhusluft stor då luften
späds ut genom luftomsättningen (ventilation, fönster, dörrar mm.) i byggnaden.
Utspädningsfaktorn påverkas också av jordens täthet, fuktighet, advektion, diffusion, avstånd till
förorening, byggnadens konstruktion mm. I Naturvårdsverkets beräkningsmodell för exempelvis
tetrakloreten och trikloreten används en utspädningsfaktor på över 1:10 000 mellan porluft och
inomhusluft.

Antaganden som används frekvent är att föroreningskoncentrationen reduceras med 10 eller
100 gånger mellan porluft och inomhusluft. I jämförelse med utspädningsfaktorn som används i
Naturvårdsverkets riktvärdesmodell kan detta anses som konservativa antaganden. I Fel! Hittar
inte referenskälla. har detta uttryckts som att lågriskvärdena har multiplicerats med 10
respektive 100 gånger.

Tabell 1. Jämförvärden för klorerade alifater i porluft omräknat med utspädningsfaktor 10 respektive 100. Halter anges i µg/m3.
IMM=Institutet för Miljömedicin.

6 Utförda undersökningar

6.1 Provtagnings- och analysstrategi
Fem provpunkter har placerats ut för porluftsprovtagning under byggnaden. Tre av
provpunkterna är placerade där det är känt att tritvättar varit placerade och de två andra
provpunkterna är placerade i förmodat nedströms läge för att bedöma eventuell spridning av
föroreningar.

Pumpar och provtagningsmaterial tillhandahölls av det laboratoriet Eurofins Pegasus AB och
har hanterats efter laboratoriets anvisningar.

Substans Rfc Riskinh Lågrisknivå IMM* utspädning 10 gånger utspädning 100 gånger

Kloroform (Triklormetan) 140 1400 14000

1,1,1-Trikloretan 800 8000 80000

Tetraklormetan 610 - 6100 61000

Trikloretylen 23 230 2300

Tetrakloretylen 200 2000 20000

Vinylklorid - - 2,6 26 260

1,1-Dikloreten - - -

trans-1,2-dikloreten - - -

cis-1,2-Dikloreten - - -

1,1-Dikloretan - - -

1,2-Dikloretan 3,6 36 360

Kloretan - - - -

RfC = tolerabel koncentration i inandningsluft
Rinh = riskbaserad koncentration

* Victorin, 1998
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Luftprovtagningen har analyserats med avseende på klorerade lösningsmedel inklusive
nedbrytningsprodukter.

6.2 Lokalisering av provtagningspunkter
Plankarta omfattande de fem provtagningspunkterna med beteckning L2-L5 samt LR1
redovisas i bilaga 1.

6.3 Provtagningsmetod och provhantering
Fältundersökningen utfördes enligt Tyréns interna rutiner och följde kvalitetsklass B (”Standard”)
enligt SGFs fälthandbok för miljötekniska markundersökningar (Rapport 1:2004).
Kvalitetsklassen innebär att krav ställs på dokumentation, rengöring, provtagning och
provhantering.

6.4 Utförda fältarbeten
Den 4:e februari 2015 utfördes porluftsmätningar under betongplattan i den f.d.
Primusbyggnaden på fastigheten Hantverkaren 12 av Marcus Berglund, Tyréns AB. Med hjälp
av en slagborrmaskin borrades 12 mm hål genom betongplattan som bedömdes vara ca 10-15
cm tjock. Under betongplattan bedömdes materialet vara sand. I hålet stoppades en 8 mm
teflonslang ner ca 8-10 cm och som tätades vid golvytan med en puderfri engångs
vinylhandske, se figur 3.

Figur 3. Provtagningspump installerad vid bethuset.

Den pumpade luften passerade genom två kolrör (A och B) som har en absorbent som fångar
upp eventuella föroreningar. Kolrör A analyseras på laboratorium, rör B är endast ett
kontrollprov som analyseras vid osäkerheter eller misstanke om att något vid analys av rör A
inte är korrekt.

Luftflödet genom pumpen var ca 0,1 l/min och pumpning utfördes i totalt ca 250 minuter vilket
ger en volym om ca 25 liter luft.
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7 Resultat

7.1 Analysresultat porluft
De erhållna resultaten från analyser av kolrör presenteras tillsammans med jämförvärden i Figur
2Fel! Hittar inte referenskälla.. Moderprodukterna tetra- och trikloretylen har påträffats i
samtliga provpunkter förutom i plåtverkstaden.

Tabell 2. Resultat från utförda undersökningar samt jämförelser med framtagna jämförvärden. Halter anges i µg/m3. För härledning
av utspädning se Kapitel 5 och Tabell 1.

8 Riskbedömning

Ämnenas egenskaper medför att klorerade lösningsmedel till viss del förångas vid hantering
och avgår till omgivningen. Men vid stora utsläpp, eller utsläpp i vätskefas eller under markytan
där förångningen är liten kan ämnena orsaka förorening av jord och grundvatten.

Påträffade halter av klorerade lösningsmedel under bottenplattan gör att det inte kan uteslutas
att inomhusluften påverkas negativt. Även med den största utspädningsfaktorn är de påträffade
halterna av trikloretylen i lagerutrymmet, där trikar funnits (provpunkt L2), cirka 100 gånger
högre än jämförvärdena. I gokarthallen är halterna av både tri- och tetrakloretylen högre än
respektive jämförvärden (dubbelt så hög som utspädning 100 gånger respektive cirka 5 gånger
så hög som utspädning 10 gånger). I provpunktern LR1 är trikloretylenhalten högre än
jämförvärdet med en utspädning på 10 gånger.

I de övriga provpunkterna, i bethuset och plåtverkstaden, är halter av klorerade lösningsmedel i
porluft låga eller mycket låga. Möjligen visar resultaten på att rester av spill är mycket lokala,
eftersom det uppmätts låga halter i porluft i dessa punkter nedströms. Dock gör ämnenas
egenskaper att rester av spill kan finnas åt andra håll än i den generella grundvattenriktningen.

Fastigheten ligger enligt SGU på mark som består av åsmaterial samt lera-silt på sedimentärt
berg. Om fri fas skulle finnas finns risk för att förorening kan ha spridits i åsen och berggrunden.

Även om halterna i porluft kan uppfattas som höga vid jämförelser med framtagna
jämförvärden, är det först i halter i porgas som är högre än ca 100 000 mg/m3 man kan
misstänka en källa, dvs fri fas (Torin, 2013). Då endast ett medium har provtagits och
provtagningen har gjorts inom ett begränsat område, bedöms det dock ännu för tidigt att helt
utesluta att det finns en ansamling av fri fas som härrör från den tidigare hanteringen.

Provpunkt LR1 (F.d. trikar) L2 (Lager/F.d. trikar) L3 (Bethus) L4 (Gokarthall/F.d.
trikar) L5 (Plåtverkstad)

Pumpad luftmängd (liter) 24 28 24 25 25

Substans utspädning 10 gånger utspädning 100 gånger 177-2015-02060489 177-2015-02060490 177-2015-02060491 177-2015-02060492 177-2015-02060493

Kloroform (Triklormetan) 1400 14000 4.1 240 0,42 78 <0,39

1,1,1-Trikloretan 8000 80000  <0.41 <35  <0.41  <0.4 <0,39

Tetraklormetan 6100 61000 <0.41 <35  <0.41  <0.4 <0,39

Trikloretylen 230 2300 740 220000 12 5300 <0,39

Tetrakloretylen 2000 20000 28 230 2,3 9000 <0,39

Vinylklorid 26 260 <0.17  <0.14 <0,16 <0,16 <0,16

1,1-Dikloreten - - <0.17 5.7 <0,16 0,18 <0,16

trans-1,2-dikloreten - -  3.0 3600 <0,16 0,32 <0,16

cis-1,2-Dikloreten - - 3.0 57000 0,46 <0,16 <0,16

1,1-Dikloretan - - <0.17  0.30 <0,16 <0,16 <0,16

1,2-Dikloretan 36 360 <0.17 0.79 <0,16 <0,16 <0,16

Kloretan - - <1.1 <1.2 <1.2 <1.2

RfC = tolerabel koncentration i inandnings luft

Rinh = riskbaserad koncentration
* Victorin, 1998

Xxx Högre än jämförvärde vid utspädning 10 gånger

Xxx Högre än jämförvärde vid utspädning 100 gånger
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För att få en samlad bild av föroreningssituationen, utbredning samt att kunna bedöma hur stor
påverkan från den tidigare hanteringen verkligen är, föreligger ett behov av vidare
undersökningar.

9 Undersökningsbehov steg 2

Med hänsyn till ovanstående resultat och en mer grundlig genomgång av underlagsmaterialet
rekommenderar Tyréns följande undersökningsbehov i steg 2, se nedan ”Steg 2 – Utbredning
och identifiering”.

Efter en mer detaljerad genomgång av omgivningsförhållanden (djup till berg, lutning på berg,
jordarter, vattenförekomster m.m.) har vi valt att dela upp steg två i steg 2.1 och 2.2. Vi har valt
att dela upp steg 2 i två steg då underlaget som finns tillgängligt idag vad gäller djup till berg,
lutning på berg och jordarter m.m. är för otydligt och ofullständig för att kunna placera och välja
metod för att installera grundvattenrören. För att bedöma förekomst av klorerade lösningsmedel
gör man det med störst säkerhet via grundvattenprover, placering av grundvattenrören är därför
mycket viktig. Installation av grundvattenrör är en relativt stor kostnad beroende på vilka
jordarter som råder samt att det är en så viktig del i uppdraget att vi avråder från att ”slumpa ut”
rören. Det är också viktigt att kartlägga eventuella täta jordlager, variation mellan jordlager m.m.
då detta påverkar föroreningarnas transportvägar. Samt att täta jordlager inte bör penetreras för
att minimera föroreningsspridningen. Nedan redovisas steg 2.1, steg 2.2 samt steg 3 som är en
uppföljande del med riskhänsyn.

Till offerten (2015-03-20) för steg 2 bifogas en provtagningsplan som mer ingående beskriver
de olika stegen och undersökningarna som rekommenderas.

Steg 2 – Utbredning och identifiering

Geofysik – Kännedom om den lokala geologin (jordlager, bergytans variation), undvika
penetration av täta jordlager vid installation av grundvattenrör och jordprovtagning, samt
underlag för placering av grundvattenrör.
Träd – Översiktlig undersökning av föroreningsförekomst över ett större område.
Inomhusluft - Arbetsmiljöaspekt

Steg 2.1 - identifiera
Jordprovtagning – Alifater, aromater, BTEX, PAH, metaller och klorerade lösningsmedel
Grundvatten – Installation av grundvattenrör, provtagning av grundvatten. Alifater, aromater,
BTEX, PAH, metaller och klorerade lösningsmedel
Ytvatten- och sedimentprovtagning – Undersöka äldre utsläpp i dagvatten/bäcken.

Steg 3 - riskhänsyn
Uppföljande provtagning av grundvatten, porluft/inomhusluft – För att få mer än en
ögonblicksbild undersöks variationer över året. Uppföljande provtagning rekommenderas tre
gånger under ett års tid.

Man kan misstänka att utsläpp av klorerade lösningsmedel har pågått under lång tid och de
permeabla jordlagren gör att risk finns att föroreningen har kunnat sprida sig över ett stort
område. För att undersöka omfattningen av spridning och risker föreslås i ett nästa steg följande
undersökningar:

Utvärdering av undersökningar avseende klorerade alifater har visat att det säkraste kortet är
att installera och provta grundvattenrör. Detta kan dock vara mycket kostsamt då man vill
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avgränsa källan (den sannolika förekomsten av fri fas) eftersom det i dagsläget är okänt om och
i så fall var den källan finns.

Vid flera undersökningar har det visat sig att halter med klorerade alifater i uttagna trädkärnor
korrelerar till påträffade halter i jord och/eller grundvatten som finns i trädets omedelbara närhet.
Då det i dagsläget är osäkert hur en eventuell plym ser ut föreslås dock provtagning av
trädkärnor göras utspritt över fastigheten och närområdet för att på så sätt kunna ge
indikationer på hur spridningen eventuellt ser ut. Detta är också ett kostnadseffektivt alternativ
för att få en snabb överblick i nästa steg.

Vid borrnings- och provtagningsarbete bör risken för mobilisering av föroreningar särskilt
beaktas. Oförsiktiga undersökningar kan förvärra föroreningssituationen om ett källområde som
tidigare varit instängd, penetreras och fri fas mobiliseras på nytt.
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RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

Fd Prumis, Hagfors, 260213Objekt
Provnummer (5 st) 177-2015-02060489 - 177-2015-02060493
Ansvarig provtagare ingen uppgift
Provtagningsdatum 2015-02-04
Ankomst till laboratoriet 2015-02-05
Analysansvarig Eurofins Pegasuslab AB
Uppdragsnummer EUSEUP-00011734
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Provnr Provmärkning Luftvolym¹
177-2015-02060489 LR1. Fd trikar 24 liter
177-2015-02060490 L2. Lager ewj/fd trikar 28 liter

Substans
177-2015-02060489

(µg/m³)
177-2015-02060490

(µg/m³) Metod Mätosäkerhet(%) Ort
Kloroform 4.1 240 M0221 GC/MS ±20 Vejen

1,1,1-Trikloretan <0.41 <35 M0221 GC/MS ±20 Vejen

Tetraklormetan <0.41 <35 M0221 GC/MS ±20 Vejen

Trikloretylen 740 220000 M0221 GC/MS ±20 Vejen

Tetrakloretylen 28 230 M0221 GC/MS ±20 Vejen

Vinylklorid <0.17 <0.14 GC/MS ±30 Vejen

1,1-Dikloreten <0.17 5.7 GC/MS ±24 Vejen

trans-1,2-dikloreten 3.0 3600 GC/MS ±20 Vejen

cis-1,2-Dikloreten 3.0 57000 GC/MS ±28 Vejen

1,1-Dikloretan <0.17 0.30 GC/MS ±20 Vejen

1,2-Dikloretan <0.17 0.79 GC/MS ±20 Vejen

Kloretan** <1.2 <1.1 GC/MS ±30 Vejen

Objekt: Fd Prumis, Hagfors, 260213

Klorerade lösningsmedel + nedbrytningsprodukter  (*CA)
Analysresultat

Ackrediterad enligt

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

  ¹  : Resultat beräknat från kunduppgift
  # : Ingen parameter påvisad.
**: Omfattas ej av ackrediteringen.
 < : Mindre än
 > : Större än
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Provnr Provmärkning Luftvolym¹
177-2015-02060491 L3. Bethus 24 liter
177-2015-02060492 L4. Gokarthall/fd trikar 25 liter

Substans
177-2015-02060491

(µg/m³)
177-2015-02060492

(µg/m³) Metod Mätosäkerhet(%) Ort
Kloroform 0.42 78 M0221 GC/MS ±20 Vejen

1,1,1-Trikloretan <0.41 <0.4 M0221 GC/MS ±20 Vejen

Tetraklormetan <0.41 <0.4 M0221 GC/MS ±20 Vejen

Trikloretylen 12 5300 M0221 GC/MS ±20 Vejen

Tetrakloretylen 2.3 9000 M0221 GC/MS ±20 Vejen

Vinylklorid <0.16 <0.16 GC/MS ±30 Vejen

1,1-Dikloreten <0.16 0.18 GC/MS ±24 Vejen

trans-1,2-dikloreten <0.16 0.32 GC/MS ±20 Vejen

cis-1,2-Dikloreten 0.46 <0.16 GC/MS ±28 Vejen

1,1-Dikloretan <0.16 <0.16 GC/MS ±20 Vejen

1,2-Dikloretan <0.16 <0.16 GC/MS ±20 Vejen

Kloretan** <1.2 <1.2 GC/MS ±30 Vejen

Objekt: Fd Prumis, Hagfors, 260213

Klorerade lösningsmedel + nedbrytningsprodukter  (*CA)
Analysresultat

Ackrediterad enligt

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

  ¹  : Resultat beräknat från kunduppgift
  # : Ingen parameter påvisad.
**: Omfattas ej av ackrediteringen.
 < : Mindre än
 > : Större än
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Provnr Provmärkning Luftvolym¹
177-2015-02060493 L5. Plåtverkstad/fd montafe 25 liter

Objekt: Fd Prumis, Hagfors, 260213

Klorerade lösningsmedel + nedbrytningsprodukter  (*CA)
Analysresultat

Ackrediterad enligt

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

  ¹  : Resultat beräknat från kunduppgift
  # : Ingen parameter påvisad.
**: Omfattas ej av ackrediteringen.
 < : Mindre än
 > : Större än

Substans
177-2015-02060493

(µg/m³) Metod Mätosäkerhet(%) Ort
Kloroform <0.39 M0221 GC/MS ±20 Vejen

1,1,1-Trikloretan <0.39 M0221 GC/MS ±20 Vejen

Tetraklormetan <0.39 M0221 GC/MS ±20 Vejen

Trikloretylen <0.39 M0221 GC/MS ±20 Vejen

Tetrakloretylen <0.39 M0221 GC/MS ±20 Vejen

Vinylklorid <0.16 GC/MS ±30 Vejen

1,1-Dikloreten <0.16 GC/MS ±24 Vejen

trans-1,2-dikloreten <0.16 GC/MS ±20 Vejen

cis-1,2-Dikloreten <0.16 GC/MS ±28 Vejen

1,1-Dikloretan <0.16 GC/MS ±20 Vejen

1,2-Dikloretan <0.16 GC/MS ±20 Vejen

Kloretan** <1.2 GC/MS ±30 Vejen

ANSVAR
Eurofins Pegasuslab AB ansvarar för provets hantering från ankomsten till laboratoriet till dess att 
provsvaret är klart, skickat till kund och arkiverat. Eurofins Pegasuslab AB ansvarar inte för provets 
hantering vid provtagning och transport till laboratoriet.

*CA = Eurofins Miljø A/S, Vejen
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