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1. INLEDNING 

På fastigheten Vintergatan 19, där det bedrivits industriell verksamhet sedan 1921 har 
miljötekniska undersökningar, utredningar och saneringsåtgärder utförts i omgångar 
sedan 2005. Omställning av området pågår där industriverksamhet delvis ska vara kvar, 
men även nya andra verksamheter ska in i området. För detta 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 Tovatt Architects & Planners/Sweco 
Architects utfört en sammanställning av tidigare miljötekniska markundersökningar på 
fastigheten Vintergatan 19, Eskilstuna, i syfte att utgöra underlag för ny detaljplan. I 
denna version 2 av rapporten besvaras även frågor från Länsstyrelsen i samrådsyttrande 
daterat 2020-11-13. 

Detaljplanen har som syfte att pröva platsens lämplighet för etablering av kontor, 
handel, verksamheter, samhällsservice samt centrumändamål inom planområdet.   

Föreslagna förändringar omfattar i första hand en förändring av tillåtet ändamål inom 
befintlig byggnad. Befintlig byggnad avses behållas och byggas om internt för bättre 
nyttjande av dess lokaler. Lokalerna ska utformas för att bland annat medge pågående 
tillverkningsindustri samt inhysning av polishus inklusive arrest. Denna del av 
planområdet prövas för centrumändamål utom hotell och vandrarhem, verksamheter och 
kontor.  

Utöver det kan eventuellt byggrätt medges väster om befintlig byggnad. Inom 
planområdet finns en enligt gällande detaljplan ej nyttjad byggrätt på fastighetens västra 
del. Detaljplanen ska utreda förutsättningarna för etablering av verksamheter inom 
denna del av planområdet, se utdrag från plankarta daterad 2020-10-07 i figur 2.1.  
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Figur 2.1 Utdrag från plankarta daterad 2020-10-07. 

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 rödmarkerat område i figur 2.2. Enligt Länsstyrelsens underlag 
finns potentiellt förorenade områden inom planområdet, från ytbehandling av metaller 
och elektrolytiska/kemiska processer som ska beaktas.  

Avseende området öster om befintlig byggnad har kommunen informerat om att det på 
andra sidan Ståhlbergsvägen finns verksamheter med riskklass 1 och 2. Bland annat har 
det förekommit utsläpp av klorerade lösningsmedel till grundvatten, vilket kan komma 
att påverka inomhusmiljön inom fastigheten. Ombyggnad av Ståhlbergsvägen pågår 
vilket bland annat har föranlett marksanering, med schaktning och bortforsling av 
förorenade massor.  
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Figur 2.2 Röd linje visar planområdets avgränsning. Orange yta redovisar möjlig plats och yta för eventuellt 
tillkommande byggnad. 

3. OBJEKTBESKRIVNING 

3.1. Bakgrundsinformation och föroreningskällor 

3.1.1. Verksamhetshistorik 
Assa AB (dåvarande Firma August Stenman AB) grundades 1881 och 1921 flyttade 
verksamheten till kv Vintergatan 19. Till en början tillverkades gångjärn och skruvar. 
År 1939 inriktades tillverkningen mer mot låsindustrin och på 1950-talet expanderade 
Assa kraftigt. I mitten av 1970-talet lades skruvproduktionen ner. På 1980- och 1990-
talen utvecklas låstillverkningen och i början av 1990-talet fick elektromekaniska lås ett 
stort genombrott. År 1988 köpte Securitas Assa, för att sedan 1990 dela upp bolaget i 
två separata bolag; Assa AB och Assa Industri AB. År 1994 bildas Assa Abloy, värl-
dens idag ledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter. 

Verksamheten har i huvudsak hanterat metaller, oljor och skärvätskor i verksamheten, 
men även syror, cyanid och klorerade lösningsmedel. Lagring av betvätskor (syror) har 
skett i tankar på lastkajen och tidigare släpptes baden direkt till Eskilstunaån via 
ledningar utmed Ståhlbergsvägen. Innan vätskan släpptes ut tillsattes kalk. Slammet 
forslades till Lilla Nyby avfallsstation.  
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Ytbehandlingsdelen har legat på plan 1 ovan källarplanet. Ytbehandlingen var till en 
början inte invallad, läckage och spill från processerna tilläts då rinna ut över golvet. Av 
detta syns spår inne i lokalerna där ytbehandlingen skedde. I ytbehandlingen har bland 
annat trikloretylen använts. Enligt uppgifter från tidigare anställda på Assa har 
kemikalier och slam från rengöring av ytbehandlingsbad dumpats där det idag finns en 
tillbyggnad med källare. Detta område grävdes helt ut vid tillbyggnaden och kemikalier 
och slam bortforslades till tipp.  

Markförorening av trikloreten har påträffats utanför fastigheten (korsningen Bobergs-
gatan/Kungsgatan) i samband med läckage på dricksvattenledning. Sannolikt kom 
föroreningen från ett läckage som skedde vid påfyllningen av trikloreten inne på Vin-
tergatan 19 och som rann ut i dagvattenledningarna. Ute i Kungsgatan var ledningarna 
söderfrätta vilket ledde till att lösningsmedlet rann ut i marken. Sanering av massorna 
utfördes och ledningarna in mot Assa filmades, dessa verkade vara intakta.  

På den västra delen av fastigheten som idag är obebyggd har ingen verksamhet bedrivits 
av Assa. Den delen såldes av Fil-Öbergs till Assa, som enligt uppgift tidigare dumpat 
filar och slagg i marken. Utförd MIFO fas 2 undersökning visar också på förekomst av 
tungmetaller i fyllningen vilket styrker denna teori. Enligt uppgift från tidigare anställda 
har även ogräsgiftbehandling utförts i området. (uppgifterna är hämtade från MIFO fas 
1). Miljökontoret bedömer i brev daterat 2016-02-17 att Assa inte bär ansvar för de 
föroreningar som har konstaterats i västra delen av fastigheten (tidigare Vintergatan 4 
och 6), se figur 3.1.  

 

Figur 3.1 Vintergatan 4 och Vintergatan 6 markerade med rosa linjer, där Assa inte bedöms ha ansvar för påträffade 
föroreningar. 
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3.1.2. Miljö och hälsostörande påverkan från omgivningen 
Norr om fastigheten går Kungsgatan och på andra sidan den ligger Kraftvärmeverket. 
Där har tidigare påvisats förorening av PAH, cyanid samt även metaller och 
oljeföroreningar i lite mindre omfattning. I Kungsgatan har förorening av klorerade 
alifater från Vintergatan 19 tidigare påvisats, se kap 3.1.1. 

Öster om fastigheten löper Ståhlbergsvägen och på andra sidan den finns tidigare 
ytbehandlingsverksamhet som gett upphov till förorening av klorerade alifater. Den 
föroreningen är undersökts och utredd i en huvudstudie 2015, men inga 
saneringsåtgärder är utförda. Rester av klorerade alifater i grundvatten har påvisats vid 
markarbeten i Ståhlbergsvägen 2020.  

Väster om fastigheten finns tidigare gjuteri- och varmförzinkningsverksamhet. 
Föroreningar i mark har påvisats av metaller (zink), olja och klorerade alifater. Mindre 
marksanering av oljeförorening har utförts. I övrigt har inga åtgärder i mark och 
grundvatten utförts. 

Söder om fastigheten löper Gredbyvägen på andra sidan den finns spårområde och 
Gredby bangård. Utmed Gredbyvägen på spårområdet har tidigare omlastning av 
tjockolja utförts och ledningar för tjockolja har gått över Vintergatan 19 för transport av 
olja till Värmeverket norr om Kungsgatan. Sanering av omlastningsplats, tankar för 
lagring av olja samt ledningssystemet pågår april 2020.  

3.1.3. Miljö- och hälsostörande ämnen på objektet 
I produktionen har Assa bland annat använt följande ämnen:  

• Metaller (Ni, Zn, Cu, Cr) 
• Cyanider  
• Syror  
• Baser  
• Lösningsmedel (trikloretylen) 
• Oljor och skärvätskor (process- och eldningsolja) 
• Freon 

Föroreningar av metaller, olja, PAH och lösningsmedel har påvisats samt cyanid i låg 
halt.  

Enligt uppgift kan ogräsgiftbehandling utförts i sydvästra delen av fastigheten. Detta är 
inte undersökt och varken bekräftat eller dementerat.  

Från angränsade fastigheter kan tillskott av dessa föroreningar förekomma, så 
angränsande fastigheter bedöms inte kunna tillföra ämnen som inte ingått i tidigare 
undersökningar. 
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3.2. Platsinformation och spridningsvägar 

3.2.1. Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Fastigheten utgörs av ett flackt utfyllnadsområde. Mäktigheten på fyllnadsmaterialet 
varierar mellan ca 0,3-1,5 meter som utgörs av sand och grus med inslag av mindre 
sten. Fyllnadsmaterialet underlagras av en postglacial lera och därunder kommer 
friktionsjord, se figur 3.2. 

Det ytliga grundvattnet (markvattnet) återfinns enligt tidigare utredningar ca 1,5-2 meter 
under markytan och bedöms ligga ungefär i nivå med Eskilstunaån som är den närmsta 
recipienten. I de grundvattenrör som installerats i friktionsjord i det djupare 
grundvattenmagasinet ligger grundvattenytan ca två meter under markytan. 
Eskilstunaån är belägen ca 250-300 meter norr om fastigheten och troligtvis sker 
grundvattenströmningen i riktning mot ån. Med avseende på den täta leran kan 
tillgången på grundvatten vara begränsad och därför kan t.ex. ledningsgravar och andra 
markkonstruktioner vara avgörande för hur eventuell förorening kan sprida sig. 

 

Figur 3.2 Utdrag från SGU:s jordartskarta, där ljusgul färg är postglacial lera och mörkgul färg är glacial lera. 
Vintergatan 19 är markerat med röd streckad linje och övergripande rörelseriktningen för grundvattnet bedöms vara 
rakt norrut mot Eskilstunaån, markerat med ljusblåa pilar. 

Grundvattenströmningen bedöms övergripande vara riktad från Vintergatan 19 rakt 
norrut mot närmaste ytvatten, Eskilstunaån, som finns på 300 m avstånd. 
Strömningsförhållandena påverkas dock av vattenförhållandena i det närbelägna 
ytvattnet, av ledningsgravar och andra markkonstruktioner samt av hur utbredningen av 
fyllnadsmaterialet ser ut i förhållande till det naturliga jordmaterialet. Detta gör att 
lokala avvikelser från den övergripande strömningsriktningen kan förekomma.  

Enligt översvämningskartor finns risk för översvämning av fastigheten vid 100 års 
flöden. 



 

 

 

 Kv Vintergatan 19, Eskilstuna

 6854-002

 2021-03-15 s 11 (37)

3.2.2. Byggnader och markinstallationer 
Befintliga byggnader täcker lite drygt hälften av tomtytan och består i en lågdel och en 
högdel, där lågdelen företrädesvis varit verkstadslokaler och i högdelen har det varit 
kontorslokaler, konferensrum, matsal och övernattningsutrymmen. Tidigare har det 
även varit vissa monteringsarbeten i högdelen. Högdelen ligger utmed Ståhlbergsvägen 
i östra delen av fastigheten. På delar av ytan finns även ett källarplan som framförallt 
varit dusch, omklädningsrum, cykelparkering, förråd samt utrymmen för kompressorer, 
reningsverk etc. 

Verksamhetsrelaterade föroreningar kan därför huvudsakligen förväntas i lågdelen och i 
entréplan i högdelen. Lågdelen är till övervägande del uppförd i tegel med betong-
bjälklag, medan högdelen är betong med putsfasad. I lågdelen är betongbjälklaget i de 
flesta rum på plan 1 täckt med ett epoxy-ytskikt som på vissa håll har spruckit till följd 
av hårt slitage. Mellan bjälklagen finns ett stort antal pelarkonstruktioner. Figur 3.3 
visar en schematisk bild av fördelningen av arbetsytorna. Ytan som är markerade med 
Cylinder komponent tillverkning, i nederkant i figur 3.2, har utrymmena använts till 
bland annat gjutning av mässing, zink och aluminium, dekorering och härdning. 
Dessutom fanns det en tri-automat placerad i lokalen. På området märkt med 
Ytbehandling har även pulverlackering utförts. Kemikalier som använts i lokalen är 
bland annat cyanid, arsenik, nickel, krom och zink. På ytan för Låshus har det funnits 
automatmaskiner för svarvning och klippning samt detaljpressar. I lokalerna för 
Gångjärn utfördes tidigare betning med svavelsyra, saltsyra och fluorvätesyra.  

 
Figur 3.3 Beskrivning av verksamheten på plan 1 

I källaren finns det bland annat förrådsutrymmen, reningsverk, transformator-, pann- 
och pumprum. En del av dessa förråd har använts för lagring av kemikalier och olja. 
Under den del som är märkt med Cylinder montering finns det två reningsverk som tar 
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hand om vätskor från ytbehandlingen på plan 1. Innan reningsverket placerades där 
huserade varmgalvning och syralager i dessa lokaler.  

Under ytbehandlingen i källarplan finns ett outgrävt område där merparten av 
ledningsnätet går till reningsverksamheten. I denna del har ett omfattande 
saneringsarbete utförts. I ett separat utrymme som kallas innergården och där tillträde 
sker via lastkajen finns det pannrum för förbränning av olja samt ett stort antal 
cisterner/tankar. Även i detta utrymme har saneringsarbeten genomförts. 

3.2.3. Spridningsvägar 
Föroreningar i mark är metaller, olja, PAH huvudsakligen i ytlig fyllningsjord 0-2 m 
djup, där även cyanider i låg halt förekommer.  

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, PAH och cyanid vid schaktarbeten. I 
övrigt är större delen av markytorna bebyggda eller asfalterade. I västra delen av 
fastigheten finns dock vissa ytor som inte är hårdgjorda och viss jorderosion och 
spridning av partiklar kan ske, se figur 3.4. I det förslag till detaljplan som funnits som 
underlag för denna utredning anges inte några krav på markytans beskaffenhet.  

 

Figur 3.4 Ej hårdgjorda ytor markerade med röd streckad linje. 

Föroreningar i mark och grundvatten finns även av klorerade lösningsmedel, som är 
tyngre än vatten och i fösta 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 
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ytornas lutning. I morän under lera, på ca 10 m djup, 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.  

I byggnader förekommer rester av olja, PAH och klorerade alifater som kan avgå till 
inomhusluft. Risken för spridning av metaller i byggnad bedöms vara liten, men damm 
för betong och andra ytor kan ge upphov till spridning i mindre omfattning.  

3.3. Skyddsobjekt 

3.3.1. Nuvarande och planerad markanvändning 
Idag pågående tillverkningsindustri ska fortsätta på del av området samt för planerad 
verksamhet ska polishus inklusive arrest finnas inom detaljplaneområdet. Denna del av 
planområdet prövas även för centrumändamål, dock utom hotell och vandrarhem, 
verksamheter och kontor.  

Utöver det kan eventuellt byggrätt medges väster om befintlig byggnad. För denna 
byggrätt ska i första hand antas kontor eller liknande verksamhet.  

3.3.2. Recipienter 
Naturliga ytvatten består generellt av en blandning av regn-, smält- och grundvatten. För 
detta objekt är det i första hand Eskilstunaån, med ett medelvattenflöde på 24 m3/s, som 
är recipient för eventuellt förorenat vatten. Avståndet till ån är ca 300 m i nordlig 
riktning från närmaste punkt på fastigheten.  

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. 

3.3.3. Andra speciellt skyddsvärda miljöer, biotoper, kulturmiljö et.c. 
Norr om fastigheten finns ett kraftvärmeverk och Eskilstunaån på 200 m avstånd och 
söder om fastigheten finns spårområde för järnvägsdepå. Närmaste bostadshus finns på 
ca 250 m avstånd söderut på andra sidan järnvägen. Norrut finns närmaste bostad på ca 
500 m avstånd på andra sidan kraftvärmeverket och Eskilstunaån.  

Enligt SGU:s brunnsarkiv finns närmaste energibrunn på ca 50 m avstånd i nordostlig 
riktning på Valkyrian 40. I övrigt är avståndet >500 m. 
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Särskilda skyddsobjekt som t.ex. fornminnen, nyckelbiotoper, Natura 2000-områden, 
skyddsvärda träd eller dricksvattenbrunnar bedöms inte finnas inom påverkansområdet.  

4. GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR OCH 

ÅTGÄRDER 

4.1. Tidigare undersökningar 
Fastigheten har vid MIFO fas 1 klassats till riskklass 2. Structor Miljöteknik AB har 
utifrån det utfört flera undersökningar av mark och byggnad på fastigheten. Nedan finns 
en sammanfattning; 

4.1.1. Miljöteknisk markundersökning 2005 
Structor Miljöteknik AB utförde under 2005 en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning på fastigheten omfattande provtagning av mark i 15 punkter och 
grundvatten i sex punkter. Inom undersökningen rymdes även provtagning av vattnet i 
en av de dagvattenbrunnar som finns på och i anslutning till fastigheten. Vid 
provtagningen kunde det konstateras att marken var förorenad av tungmetaller 
framförallt bly, koppar, krom och zink. I jorden uppmättes även förhöjda halter av 
cyanid och alkylbensener vilka dock underskred tillämpat riktvärde. Grundvattnet 
innehöll generellt låga halter av föroreningar. I ett grundvattenprov var halterna av 
toluen, alkylbensen, cis-1,2-dikloreten och vinylklorid något förhöjda. Denna provpunkt 
låg dock vid fastighetsgränsen i anslutning till ett område där klorerade kolväten 
tidigare påträffats i mark och grundvatten. I ytterligare ett grundvattenprov som uttogs i 
ett rör placerat under byggnaden var halterna av trikloretylen och cis-1,2-dikloreten 
förhöjda, dock inte överskridande riktvärdet.  

4.1.2. Undersökning av byggnader 
Under hösten 2012 och vinter/vår 2013 har Structor Miljöteknik AB utfört en 
undersökning av betongbjälklaget inom Assas huvudbyggnad. Resultatet från 
undersökningen redovisas i två separata rapporter, Kontroll av betongbjälklag, 

Vintergatan 19, 2012-11-26 och Utökad kontroll av betongbjälklag, Vintergatan 19, 
2013-05-09.  

Under vintern 2013 utförde Structor kompletterande luftmätningar inne 
verkstadslokalerna med avseende på de föroreningar som påträffats i förhöjda halter i 
betongbjälklaget. Mätningarna visade endast på halter av flyktiga ämnen under 
tillämpade riktvärden. Resultatet från undersökningen redovisas i rapporten PM – 

Luftmätning, Vintergatan 19, 2014-01-30.  
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4.1.3. Kompletterande miljöteknisk markundersökning 2013 
Under vinter/vår 2013 utförde Structor Miljöteknik en kompletterande undersökning på 
fastigheten. Vid denna uttogs markprover i ca 30 punkter placerade både under 
byggnaden och utomhus. Grundvattenrör installerades i sex punkter, provtagning kunde 
dock endast utföras i tre punkter då övriga rör var torra. Provtagning av grundvatten 
utfördes även i ett befintligt rör från undersökningen 2005. Inom undersökningen 
rymdes fältprovtagning av porluft med HDI i sju installerade porluftsrör samt i samtliga 
grundvattenrör. Fältprovtagning av porluft med PID och HDI gjordes även under 
byggnadens bottenplatta i 27 punkter. PID används för att påvisa flyktiga organiska 
föroreningar (Volatile Organic Compounds, VOC) i jord medan HDI-instrumentet 
separerar klorerade föreningar från andra VOC, men kan inte separera olika klorerade 
alifater från varandra. Pumpad provtagning av inomhusluft utfördes i tre punkter, varav 
en var placerad i källaren i den nordöstra delen av byggnaden, en i verkstadslokalen på 
plan 1 och en i krypgrunden under ytbehandlingen. 

Undersökningen visade på ställvis förhöjda halter (>MKM) av metaller i fyllningen 
utomhus. I ett prov uttaget på innergården utanför pannrummet uppmättes även förhöjda 
halter av oljekolväten och PAH. Under byggnaden påvisades främst förhöjda halter av 
metaller i krypgrunden i anslutning till den tidigare ytbehandlingsverksamheten. 
Laktester utfördes på tre prover med varierande metallhalter. Dessa visade att lakningen 
från fyllningen generellt var låg.  

I grundvattnet var halterna av metaller generellt låga. Vattnet analyserades även med 
avseende på oljekolväten, PAH och klorerade lösningsmedel. Halterna av oljekolväten 
var låga i samtliga punkter förutom i ett stålrör placerat norr om byggnaden. Det finns 
en risk att stålröret inte var tvättat ordentligt vilket kan ha orsakat de något förhöjda 
halterna. 

4.1.4. Kompletterande markundersökning med SSP-metodik 2014 
Vid tidigare markmiljöprovtagningar har några enstaka förorenade provpunkter 
påträffats på den stora ytan väster om byggnaden på fastigheten Vintergatan 19. 
Undersökningarna tyder på att hela ytan är täckt med fyllning med en mäktighet om ca 
1 m. Fyllningen består generellt av sand, grus eller lera med varierande inslag av 
gjutsand, tegel och slagg. En fyllning av detta slag är oftast heterogen med avseende på 
metallhalter, vilket innebär att det i ett spadtag finns jordkorn som har metallhalter som 
stämmer överens med bakgrundshalter och andra jordkorn med metallhalter som 
innehåller betydligt högre halter. Vid riskbedömning av metaller är det brukligt att 
använda medelhalter över ett större område, då detta bättre speglar både exponering och 
spridning från området.  

Vid uttag av enskilda stickprover i sådant material för att beräkna en medelhalt på 
riskerar man att felskatta medelhalten i fyllningen. Ett sätt att minska sannolikheten för 
felskattning är att ta ut ett stort antal prover som slås samman till ett samlingsprov enligt 
SSP-metodiken. För att SSP-metoden ska kunna användas är det nödvändigt att olika 
typer av fyllningar separeras så att andra material med annan föroreningssituation ej 
kontaminerar/ späder ut samlingsprovet. För att undvika detta delas olika material in i 
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egenskapsområden utifrån markanvändningsområden, okulära observationer i fält och 
fältanalyser. 

Provtagningen i 90 punkter utfördes under fyra dagar, 2014-10-06 - 2014-10-08 samt 
2014-10-20. I varje punkt utfördes borrning med borrbandvagn ca 1-1,5 m djupt. 
Provtagningsdjupet styrdes av fyllningens mäktighet som maximalt var 1 m.  

Provtagningen utfördes genom att tre lika stora prov uttogs på varje urskiljbart lager, 
detta innebar att det generellt uttogs sex prov i varje provpunkt, tre på fyllningen (a-c) 
och tre på det översta decimetrarna av den naturliga leran(d-f).  

Om något ytterligare lager var synligt, till exempel ett tydligt lager med gjutsand, uttogs 
tre separata prov på detta (x-z). I några av proverna påträffades ett oljedoftade 
marklager, detta material uttogs och hanterades som stickprov. 

Utifrån synintryck i fält och fältanalyserna delades området in i fem egenskapsområden, 
för indelning se bilaga 1: 

• EO1 - sandig grusig lerig fyllning från hela parkeringen i väster. 
• EO2 - gjutsand och uppblandad gjutsand  
• EO3 - den norra delen av nuvarande grönyta.  
• EO4 - den södra delen av den nuvarande grönytan.  
• EO5 - den asfalterade/grusade ytan på fastighetens södra del.  

Undersökningen tyder på att halter (>MKM) påträffats i EO2 (PAH: er), EO4 
(metaller). I provpunkten 63, som analyserades separat, påträffades kraftigt förhöjda 
halter främst bly och oljeindex som överskred FA med avseende på totalhalter. 

För övriga egenskapsområden, EO1, EO3 och EO5, underskrider analysresultaten 
riktvärdena för MKM. 

4.1.5. Åtgärdsutredning för betongbjälklag i byggnad 2014 
I april 2014 utfördes en åtgärdsutredning för bjälklag i byggnad vid ASSA AB:s 
industrilokaler vid fastigheten Vintergatan 19. Syftet med åtgärdsutredningen var att 
utföra en fördjupad riskbedömning samt utreda relevanta åtgärdsalternativ. Utredningen 
med riskbedömning och åtgärdsbehov omfattade framförallt risken för människor att 
exponeras av föroreningar i byggnaderna och risken för spridning till omgivande mark- 
och grundvatten.  

Slutsatserna från undersökningarna visar framförallt att överbetongen (översta ca 0,02-
0,05 m) är kraftigt förorenad av metaller i ytbehandlingsdelen och av tyngre alifater i 
stor del av produktionslokalerna. Underliggande konstruktionsbetong är påverkad men i 
betydligt lägre halter. 

För fortsatt verksamhet rekommenderades en hot-spot sanering och för omställning till 
kontor och handel rekommenderades åtgärder med borttagning av överbetong och 
inkapsling av konstruktionsbetong i utvalda delar. 
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4.1.6. Miljöteknisk markundersökning för klorerade alifater vid tillbyggnad 
2020.  
I januari 2020 utfördes en kompletterande markundersökning för planerad utbyggnad av 
industribyggnaden på Vintergatan 19. Läget för utbyggnaden var vid tidigare påvisad 
förorening av klorerade alifater vid dagvattenledningen. Syftet med 
markundersökningen var b.la. att se vilka risker det finns att bygga över potentiell 
förorening, risk för spridning och behov av marksanering. Markundersökningen 
omfattade provtagning av jord i nio provpunkter samt provtagning av grundvatten i fyra 
grundvattenrör, samt porluftsmätningar. Resultat från undersökningen visade på att 
fyllningsjorden är ställvis förorenad med metaller och oljeförorening har påträffats på 
2–3 m djup. Rekommendationen var schakt och borttransport av all förorening av 
metaller och olja ner till 3 m djup. 

För klorerade alifater påvisas föroreningen ner till borrstopp i morän på 8 m djup. 
Halterna i mark är låga <1 mg/kg TS och halter i porluft är lägre än beräknade 
riktvärden för porluft. I grundvatten är högst uppmätta halt nedbrytningsprodukterna 
cis-1,2-dikloreten 1120 µg/l och vinylklorid 113 µg/l. Nedbrytning till slutprodukten 
eten kunde påvisas. 

4.2. Utförda saneringar 

4.2.1. Krypgrund och innergård 
Under 2018-2020 har saneringsåtgärder utförts på de ytor som är markerade i figur 4.1. 

I krypgrunden har det kvarlämnats föroreningar som överskrider generella riktvärdet 
MKM avseende främst koppar, nickel och zink. Saneringsarbetet avbröts då det inte 
bedömdes vara ekonomiskt motiverat att fortsätta efterbehandlingen med tillgänglig 
teknik så länge byggnaden finns kvar.  

Totalt har det under saneringen av krypgrunden transporterats bort ca:  
- 320 kg nickel 
- 970 kg koppar 
- 864 kg zink  

Kvarvarande mängd i krypgrunden bedöms uppgå till: 
- 65 kg nickel 
- 30 kg koppar 
- 25 kg zink 

På innegården har schaktsanering med avseende på metaller, olja och PAH utförts så att 
generella riktvärden för MKM underskrids. 
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Figur 4.1 Lokalisering av åtgärdsområden, krypgrund markerad med gul färg och innergård markerad med 

röd färg. 

4.2.2. Utbyggnad ny entré 
Under 2020 har anläggningsarbeten utförts för ny tillbyggnad där metall och 
oljeförorenad fyllning har schaktats bort, se figur 4.2. Vid läge för utbyggnaden finns 
också den dagvattenledning som tidigare påvisats vara spridningsväg för förorening av 
klorerade alifater. Trikloretylen och dess nedbrytningsprodukter har påvisats och 
kvarlämnats på djup på mer än 2-3 m under nuvarande markyta och har påvisats ner till 
ca 8 m djup under markytan. Halterna bedöms dock inte vara så höga att de ska påverka 
inomhusluftens kvalitet i den nya byggnaden.  

 

Figur 4.2 Schaktområde för ny tillbyggnad. Förorening av klorerade alifater finns kvarlämnad främst kring 

den gamla dagvattenledningen.  
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4.3. Planerade saneringar 

4.3.1. Ytbehandling (rum 65 + 30) 
Betongbjälklag i rum 65 och rum 30, se figur 5.3. kommer att åtgärdas i samband med 
ombyggnation och anpassning för befintlig verksamhet. 

4.3.2. Oljor i bjälklag 
Projektering har påbörjats även i andra delar av byggnaden för åtgärder i betongbjälklag 
i samband med planerad omställning.  

5. FÖRORENINGSSITUATION 

Föroreningssituationen kan sammanfattas i tre olika inriktningar: 

1. Metaller och kolväten i mark, utanför och under byggnad 
2. Klorerade lösningsmedel i mark  
3. Metaller och kolväten i byggnadens betongbjälklag 

Föroreningssituationen i mark, punkt 1 och 2 ovan, har sammanfattats i två figurer 
nedan i plan, se figur 5.1 och profil, se figur 5.2. Figuren i profil är endast schematisk 
och inte skalenlig. 

 

Figur 5.1 Undersökta stickprover i mark markerad med färgad punkt utifrån klassning (KM=känslig 
markanvändning, MKM=mindre känslig markanvändning och FA=farligt avfall) och samlingsprovtagning på ytor i 
EO (egenskapsområden) med klassning angiven i legenden. Sanerade ytor (till generella riktvärden för MKM) är 
markerade med rosa och bedömda åtgärdsområden för de fall någon form av schaktarbeten eller anläggningsarbeten 
ska utföras markerade med röd streckad linje. 
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Figur 5.2 Schematiskt tvärsnitt A-A’ för att beskriva föroreningsförekomst i olika marklager. Metaller, olja och PAH 
förekommer i fyllningsjord och för olja kan spridning ha skett ner i översta leran. Klorerade alifater förekommer på 
större djup i lera och  ner till morän/berg på ca 8 m djup. Spridningsplym förekommer i grundvattenzonen i moränen 
och kan även förekomma i berg. Detta är inte undersökt. Klorerade alifater finns även på grannfastigheten Valnöten 
11, men spridning har inte konstaterats in på Vintergatan 19. Figuren är inte skalenlig. I bakgrunden finns figur 6.1 
nedtonad i läge för profilen A-A’. 

Föroreningssituationen i byggnad, punkt 3, finns beskriven och riskbedömd utifrån 
fortsatt industriell verksamhet och hantering av oljor, då endast hot-spot sanering 
rekommenderas till åtgärder vid omställning till kontor/handel. För denna detaljplan är 
omställningsalternativet det mest relevanta och presenteras för markplan och källarplan 
i figur 5.3.  

Föroreningssituationen som bedöms kräva åtgärd är halter av metaller och olja och är 
uppdelad i en överbetong ca 2-5 cm djup som är en porösare betong som dragit till sig 
en större mängd föroreningar. Den undre konstruktionsbetongen är i många fall tätare 
och har bättre förutsättningar att stå emot föroreningspåverkan. Trots det är även 
konstruktionsbetongen påverkad i vissa delar till en nivå som bedöms kräva åtgärd. 
Diskussion kring åtgärd för konstruktionsbetongen har i första hand rört inkapsling.  
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Figur 5.3 Ytor med föroreningar av metaller och olja som bedöms kräva åtgärd vid omställning till handel/kontor är 
markerade med röd färg. Ytor med röd streckad linje är åtgärder planerade, se kap 4.3.1. 
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6. RISKBEDÖMNING 

6.1. Metod 
Utförda riskbedömningar 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 6.1. Om någon av dessa 
delar saknas uppstår ingen risk. I kap 6.2-6.4 nedan beskrivs källa, skyddsobjekt och 
spridnings- och exponeringsvägar för att sedan sammanfattas i bedömda risker. 

 

 

Figur 6.1 En risk förekommer när en föroreningskälla finns och kan spridas till skyddsobjekt som kan ta skada. 

6.2. Källa 
Inom fastigheten har tungmetaller främst påvisats i fyllnadsmaterialet ovan 
grundvattenytan. De föroreningar som har påvisats i halter överskridande MKM 
framgår av tabell 6.1 samt den bedömda farligheten för respektive ämne. 
Farlighetsbedömningen har gjorts utifrån Naturvårdsverkets rapport 4918.  

Utöver det har förorening av cyanid påvisats i låg halt och ämnet kommer därför inte att 
behandlas vidare i denna riskbedömning. 

Tabell 6.1 Förekommande föroreningar och dess farlighet.  

Låg Måttlig Hög Mycket hög 

 Zink Koppar  Arsenik  

  Krom Bly 

  Nickel Kadmium 

  Olja  Kvicksilver 

   PAH 

   Klorerade alifater 

 

Källa, 
kap 6.1 

 
 

Spridning och 
exponeringsvägar

kap 6.3. 

Skydds- 
objekt,  
kap. 6.2 

Risk 
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I kap 5 åskådliggörs föroreningssituationen. Föroreningar som påvisats under respektive 
utanför byggnaden skiljer sig åt något, där de som påträffas under byggnaden med stor 
sannolikhet härrör från verksamheten och framförallt ytbehandlingen. De metaller som 
uppmätts i högst halter är arsenik, krom, koppar, nickel, bly och zink. Utomhus är det 
framförallt koppar, bly och zink som påvisats i högst halter. I en punkt har förhöjda 
halter av oljekolväten och PAH påvisats utomhus, denna punkt var placerad utanför ett 
pannrum där tydliga indikationer på spill kunde noteras på väggen. I denna punkt 
innehöll även det översta fyllnadsmaterialet (0-0,1 meter) mycket förhöjda halter av 
metaller. Analyserade halter av organiska ämnen har i övrigt varit låga.  

På grund av den diffusa föroreningssituationen är det svårt att uppskatta storleken på de 
områden där halterna överskrider MKM. Enskilda ytor bedöms vara i samma 
storleksordning som de generella riktvärdena är beräknade på, men sammanlagt är den 
påverkade ytan större. Föroreningsdjupet uppskattas till ca 0,5 meter under byggnaden 
och en meter på övriga ytor. Enligt utförda undersökningar bedöms markvattenytan 
ligga under påträffade fyllnadsmassor och föroreningar, förutom avseende klorerade 
alifater.  

6.2.1. Mängder föroreningar 
Utifrån den uppmätta ytan för respektive markanvändning har mängden metaller inom 
de olika områdena beräknats baserat på medelhalt och medianhalt. Mängderna redovisas 
i tabell 6.3 och tabell 6.4. Det bör noteras att proverna som valts ut för analys ofta är de 
prover som misstänks innehålla förhöjda halter. Den beräknade statistiken kan därför ge 
missvisade resultat då undersökningen i huvudsak varit riktad mot potentiella 
föroreningskällor samt att proverna utgörs av enskilda stickprover. Förutsättning för 
beräkningen av mängder är att medelmäktigheten på fyllnadslagret under byggnaden är 
0,5 meter och på övriga ytor en meter.  

Under byggnaden har generellt höga halter av kobolt uppmätts i de punkter där borrning 
genom plattan behövt genomföras för att ta prov. Kobolt är en metall som inte kopplas 
till verksamheten och de förhöjda halterna härrör sannolikt från det bindemedel i 
borrkronan på betonghåltagningsutrustningen som ofta innehåller denna tungmetall. 
Med undantag för koppar och nickel underskrider samtliga medelhalter MKM, alla 
medianhalter underskrider MKM.   

Tabell 6.2. Statistik för massor under byggnaden samt beräknade mängder metaller utifrån medel- respektive 
medianhalter. 

Ämne Minhalt under 
byggnad 

[mg/kg TS] 

Maxhalt 
under 

byggnad 
[mg/kg TS] 

Medelhalt 
under 

byggnad 
[mg/kg TS] 

Medianhalt 
under 

byggnad 
[mg/kg TS] 

Medelmängd 
förorening 

under 
byggnad 

[kg] 

Medianmängd 
förorening 

under 
byggnad 

[kg] 

Arsenik  0,342 43,5 7,9 4,08 199 102 

Barium 12,8 637 101,0 72,6 2527 1816 

Kadmium  0,03 1,7 0,4 0,205 11 5,1 



 

 

 

 Kv Vintergatan 19, Eskilstuna

 6854-002

 2021-03-15 s 24 (37)

Ämne Minhalt under 
byggnad 

[mg/kg TS] 

Maxhalt 
under 

byggnad 
[mg/kg TS] 

Medelhalt 
under 

byggnad 
[mg/kg TS] 

Medianhalt 
under 

byggnad 
[mg/kg TS] 

Medelmängd 
förorening 

under 
byggnad 

[kg] 

Medianmängd 
förorening 

under 
byggnad 

[kg] 

Kobolt 3,87 (131) (26,3) (15,2) (657) (380) 

Krom 5,12 861 65,0 24,9 1627 623 

Koppar 18,1 2050 342 83,9 8560 2099 

Kvicksilver 0,05 0,62 0,3 0,373 8,0 9,3 

Nickel 9,16 1430 232 38,9 5803 973 

Bly 10,9 2440 154 30,5 3855 763 

Vanadin 5,49 65 26,5 25,5 664 638 

Zink 57,6 2650 393 194 9821 4853 

Samtliga medel- och medianhalter underskrider MKM.   

Tabell 6.3. Beräknad statistik för massor utomhus samt beräknade mängder metaller utifrån medel- respektive 
medianhalter. 

Ämne Minhalt 
övriga ytor 
[mg/kg TS] 

Maxhalt 
övriga ytor 
[mg/kg TS] 

Medelhalt 
övriga ytor 
[mg/kg TS] 

Medianhalt 
övriga ytor 
[mg/kg TS] 

Mängd 
förorening 
övriga ytor 

medel 
[kg] 

Mängd 
förorening 
övriga ytor 

median 
[kg] 

Arsenik  0,25 13 4,1 3,7 156 139 

Barium 5,6 156 57 62 2151 2329 

Kadmium  0,05 0,4 0,1 0,05 5 1,9 

Kobolt 0,82 23 7,1 6,6 268 250 

Krom 3,7 334 56 39 2108 1455 

Koppar 4,9 2230 139 56 5260 2134 

Kvicksilver 0,10 2,2 0,30 0,10 11,3 3,8 

Nickel 2,3 111 20 18 765 694 

Bly 5,9 824 105 33 3969 1255 

Vanadin 3,2 50 26 25 995 932 

Zink 17,9 1340 163 92 6160 3491 

 

Det bör även noteras att beräkningarna är baserade på analyser utförda på de finaste 
fraktionerna bland fyllnadsmassorna. De har den största specifika ytan varför mest 
föroreningar kan binda till dessa fraktioner. Fyllnadsmassorna består inte endast av 
dessa fina fraktioner och mängdberäkningarna kan därför anses vara överskattade. För 
att få en mer korrekt uppfattning om mängderna metaller i området bör massorna siktas 
och man utifrån siktkurvan gör en ny beräkning. 
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6.3. Skyddsobjekt 

6.3.1. Allmänt 
De generella riktvärden som finns ska skydd följande; 

• Skydd av människors hälsa 
o Direkt kontakt med jord 
o Spridning via ångor, grundvatten och växter  

• Skydd av markmiljön 
o 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 

6.3.2. Planerad verksamhet enligt förslag till detaljplan 
Enligt det förslag till detaljplan som ligger till grund för denna rapport avses 
verksamheter som kontor, handel, verksamheter, samhällsservice samt centrumändamål 
bedrivas inom planområdet. Befintliga byggnader avses behållas och anpassas för 
pågående tillverkningsindustri som kommer nyttja del av byggnaden samt inhysning av 
polishus inklusive arrest i en annan del. Det finns ytterligare ytor i lokalerna där specifik 
verksamhet ännu inte är föreslagen. Fastigheten föreslås nyttjas enligt figur 6.2.  

 

Figur 6.2 Förslag till disposition av ytor efter antagen detaljplan och ombyggnad. 
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6.3.3. Människor 
Människor som kommer vistas på fastigheten kan exponeras för föroreningar via 
inandning av ångor från mark och byggnad samt via direktkontakt med jord/betong. 
Direktexponeringen från mark (intag av jord, inandning av damm, hudkontakt) kommer 
sannolikt vara mycket begränsad med hänsyn till att stor del av ytan utgörs av 
byggnader eller asfalterade ytor. Människor kommer i huvudsak vistas på fastigheten 
under sin yrkesverksamma tid, 8 h per dag eller i annat fall tillfälligtvis längre tider.  

Det generella antagandet för MKM, som innebär 1/3 exponeringstid jämfört med KM, 
och där det i huvudsak är yrkesarbetande som vistas regelbundet på fastigheten och barn 
och äldre endast tillfälligtvis, bedöms stämma väl med planerad verksamhet.  

Exponering via intag av dricksvatten från fastigheten eller intag av växter bedöms inta 
vara aktuell, se figur 6.3. 

Generellt antagande för exponering av föroreningar vid MKM bedöms kunna användas 
för såväl befintlig som planerad verksamhet. Exponering i byggnader har hanterats i 
tidigare riskbedömning, se kapitel 5.  

 

Figur 6.3 Antagna exponeringsvägar för aktuella föroreningar.  

6.3.4. 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 kraftvärmeverkets verksamhet direkt norr om fastigheten. 

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.  
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6.3.5. 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 200 m.  

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 motsvarande MKM är motiverat för fastigheten. 

6.3.6. 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 och i framtiden enligt föreslagen detaljplan för 
fastigheten.  

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, 
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 inte de egenskaper som krävs för att skapa ett fungerande markekosystem.  
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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. 

6.4. Spridnings och exponeringsvägar 

6.4.1. 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 metallföroreningar har kontrollerats 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 
föroreningar på fastigheten. 

6.4.2. Från mark 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.  

Det är i huvudsak klorerade alifater som utgör spridningsrisk via ångfas, då övriga 
ämnen 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.  
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Porluftsmätningar har därför använts i tidigare riskbedömning som visar på låga risker. 
Risken att förutsättningarna ska förändras i framtiden, tex genom att leran torkar upp 
och blir mindre tät är liten. Fastigheten bedöms vara i riskzonen för översvämning vid 
100-års flöde och närheten till ån gör att grundvattennivån eller grundvattentrycket bör 
vara relativt stabilt eller öka i framtiden. Då föroreningen framförallt finns som egen fas 
som är tyngre än vatten bedöms risken för att föroreningen ska förflyttas närmare 
byggnaden i framtiden som liten.  

6.4.3. I mark via ledningar/ledningsgravar 
Ledningsgravar i tät lera kan lätt transportera lösta föroreningar och även ansamla 
föroreningar i separat fas. Spridning kring den gamla dagvattenledningen vid den 
tillbyggnad av entré som ska göras har nu delvis kontrollerats. Inga andra ledningar har 
upptäckts som påvisats vara spridningsvägar. 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.  

6.4.4. 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.   

Det största risken för spridning av förorening av 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. På aktuell fastighet är mark och 
grundvatten under lerlagret förorenat och även påverkat av omkringliggande källor. Den 
potentiella spridning som pålning genom de måttligt förorenade lager som tidigare 
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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.     

7. BEDÖMNINGSGRUNDER 

För bedömning av påträffade föroreningar på fastigheten kan generella riktvärden för 
MKM användas, se tabell 7.1. Dessa riktvärden bedöms inte underskatta risker i något 
fall, men avseende direktexponering av jord, spridning till omgivningen och för 
transport av klorerade alifater i ångfas bedöms riktvärdena överskatta riskerna.  

Riktvärdet bör användas för bedömning av åtgärder i mark med följande 
rekommendationer; 

• Åtgärder på aktuell fastighet för skydd av grundvatten görs endast om 
o åtgärder utförs av andra källor i närområdet som påverkar samma 

grundvattenförekomst (se kap 3.1.2) 
o åtgärder görs på fastigheten som omöjliggör framtida åtgärder för skydd 

av grundvatten 
• Åtgärder på aktuell fastighet för skydd av markmiljö görs endast om 

o återfyllning inte sker med bergkross/makadam eller annat sterilt material 
i översta 0,3 m. 

o marken inte ska bebyggas eller anläggas med motsvarande hårdgjord yta. 
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Tabell 7.1 Generella riktvärden för MKM, mg/kg TS. 

Ämne Generellt riktvärde MKM Generellt riktvärde MKM 
utan skydd grundvatten 

Generellt riktvärde MKM 
utan skydd markmiljö 

Arsenik 25 25 25 

Barium 300 300 10 000 

Kadmium 15 12 15 

Kobolt 35 35 70 

Krom 150 150 1 800 

Koppar 200 200 1 500 

Kvicksilver 2,5 2,5 2,5 

Nickel 120 120 150 

Bly 400 400 400 

Vanadin 200 200 1 500 

Zink 500 500 3 000 

PAH L 15 15 18 

PAH M 20 20 20 

PAH H 10 10 18 

Alifat >C16-C35 1 000 1 000 2 500 

Trikloreten 0,6 10 0,6 

Tetrakloreten 1,2 10 1,2 

8. SAMMANFATTANDE RISKBEDÖMNING 

Kvarlämnade föroreningar i mark eller byggnad på fastigheten bedöms inte utgöra risk 
för pågående befintlig verksamhet. Trots det kommer stor del av de föroreningar som 
finns i byggnadens bjälklag och delvis i installationer att saneras i samband med 
omställning och anpassning för befintlig verksamhet i lokalerna. Även 
saneringsåtgärder i mark bedöms bli aktuella. Detta kommer att minska den totala 
föroreningsbelastningen på fastigheten och därmed även närområdet. 

För planerad verksamhet som inte innebär verkstadsindustri med hantering av oljor utan 
motsvarar kontor, handel, centrumverksamhet krävs åtgärder i byggnad enligt figur 5.3. 
I mark och grundvatten utgör kvarlämnade föroreningar ingen risk för planerad 
verksamhet så som det anges i figur 6.2, däremot är åtgärder motiverade så snart 
hårdgjorda ytor bryts upp, byggnader rivs eller annan markschakt/markanläggning sker. 
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Skydd för grundvatten och skydd för markmiljö på platsen bedöms inte enskilt motivera 
åtgärder på fastigheten då skyddsbehoven bedöms vara begränsade, se kap 6.3.4 och 
6.3.6. Den planerade markanvändningen bedöms inte påverka grundvattenkvaliteten 
eller markmiljön så att den försämras utifrån dagens status eller att den förhindrar att 
miljökvalitetsnormer för grundvatten i området uppnås i framtiden. De 
saneringsåtgärder som kommer att utföras bedöms minska totala 
föroreningsbelastningen och ge möjlighet till förbättrad status för grundvatten och 
markmiljö på platsen.  

Inga risker för ytvatten bedöms förekomma utifrån påträffade föroreningar.  

9. REKOMMENDATIONER 

9.1. Åtgärder 
Vid arbeten som innebär att hårdgjorda ytor bryts upp, byggnader rivs eller annan 
markschakt/markanläggning sker krävs åtgärder i områden som är markerade som 
saneringsområden i figur 5.1. Detta då förutsättningar för spridning och lakning kan 
förändras vid schaktarbeten och man anlägger något som eventuellt förhindrar framtida 
sanering.  

Dessa åtgärder kommer att minska belastningen på grundvattenförekomsten och ge 
bättre förutsättningar för markmiljön på platsen ur föroreningssynpunkt. Övriga massor 
som ännu inte provtagits i tillräcklig omfattning, t.ex. för att ledningar eller byggnader 
har förhindrat provtagning (se helt ofärgade ytor i figur 5.1), kan också behöva åtgärdas 
om marken blir åtkomlig för provtagning och det visar sig att oacceptabla halter 
förekommer. Eventuell påverkan på grundvatten från dessa delar i dagsläget, då marken 
är bebyggd eller hårdgjord, bedöms vara liten. Övriga ytor som provtagits bedöms inte 
ge oacceptabel påverkan på grundvattnet på platsen och behov av åtgärd föreligger inte.  

Vid pålningsarbeten ska föroreningssituationen avseende klorerade alifater på den 
aktuella platsen undersökas. Om klorerade alifater påvisas ovan eller i lera ska täta, 
runda pålar med konformad spets användas eller pålar som ger motsvarade 
egenskaper/förhållanden för leran.   

Vid etappvis sanering krävs skyddsåtgärder för att förhindra återkontamination, se 
vidare kap 9.2.  
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För planerad verksamhet som inte innebär verkstadsindustri med hantering av oljor utan 
motsvarar kontor, handel, centrumverksamhet krävs åtgärder i byggnad enligt figur 5.3. 

Vid rivning av byggnad eller del av byggnad ska kvarlämnade föroreningar i byggnad 
omhändertas som förorenad betong. 

Bedömningsgrunder enligt kap 7 ska användas som åtgärdsmål. 
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9.2. Projekteringsdirektiv 
Vid projektering och anläggning ska följande beaktas; 

Skydd mot återkontaminering vid delvis sanering ska utföras. För oljeföroreningar och 
klorerade alifater rekommenderas ogenomsläppliga barriärer som gummidukar, lerlager 
eller liknande som har en beständighet mot oljeämnen (även klorerade ämnen om det 
förekommer). Dessa ska placeras så att de förhindrar spridning in i sanerat område. För 
ämnen i partikelform, som metaller och PAH, bedöms materialskiljande lager med 
geotextil vara tillräckligt skydd, se även kap 9.3.  
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Skydd för ledningar i mark kan krävas. Material i dricksvattenledningar som är 
motståndskraftiga mot organiska ämnen som olja, PAH och klorerade alfiater ska 
övervägas. 

Vid installationer som berör grundvatten eller där lerlagrets täthet mot underliggande 
morän påverkas krävs särskild riskbedömning.  

Klassning av massor för olika avfallskategorier samt förfinad avgränsning av 
föroreningsområden krävs innan schaktsanering eller anläggningsschakt utförs. 

9.3. Anmälningar och tillstånd 
För alla åtgärder i mark och byggnad krävs anmälan om schakt i förorenat område 
alternativt om åtgärden utförs i saneringssyfte så krävs att en anmälan om 
efterbehandling inges till miljö- och räddningstjänstförvaltningen, Eskilstuna kommun, 
enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I dessa 
anmälningar hanteras frågor om detaljer kring skydd mot spridning av föroreningar i 
samband med sanering och skydd mot återkontaminering av sanerade massor. 

För befintlig verksamhet (ASSA Aktiebolag, 556034-3161) finns ett beslut från miljö- 
och räddningstjänstnämnden, MMM-MRN.2016.563 daterat 2016-02-24, som säger att 
gräv- eller schaktarbeten i fastighetens mark, rivning/uppförande av byggnader samt 
ändring av nuvarande markanvändning till känslig markanvändning ska anmälas till 
miljö- och räddningstjänstnämnden minst 6 veckor innan den planerade åtgärden. 

9.4. Strategi för uppföljning och utvärdering 
Miljökontroll och slutprovtagning av schaktbottnar och schaktväggar rekommenderas 
som uppföljningsmetod för schakt- och saneringsåtgärder.  

Kontrollprogram för kontroll av inomhusluften i befintliga byggnader kan krävas före-, 
under- och efter saneringsåtgärd. 

9.5. Strategi för framtida förvaltning av området 
Så länge föroreningar finns kvar på fastigheten krävs restriktioner i framtida 
markanvändning vid all typ av markschakt/markanläggning samt att användning enligt 
föreslagen detaljplan inte ändras. 

För eventuell omställning till känsligare markanvändning krävs förnyade utredningar 
och riskbedömningar med hänsyn till kvarlämnade föroreningar. 
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