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Riktlinjer till anläggningsavgift för obebyggd tomt, 
dnr TU 2017/028 
 
Förslag till beslut 
Godkänna föreslagna riktlinjer för anläggningsavgift för obebyggd 
tomt, och uppmana tekniska kontoret att arbeta utifrån riktlinjerna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
VA-enheten har sedan många år tillbaka inte fakturerat 
anläggningsavgifter för serviser till fastigheter som inte bebyggts. 
Detta innebär att VA-enheten har stora fordringar i form av uteblivna 
intäkter från anläggningsavgifter. Det gäller fastigheter ägda av både 
privatpersoner, företag och Vaggeryds kommun. Fastigheter 
detaljplanelagda för bebyggelse men utan byggnad ska enligt 
vattentjänstlagen faktureras anläggningsavgift, alternativet är att 
fastigheter slås samman och att serviserna proppas. 
 
Beslutsunderlag 
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 24 §, 25 § och 26 §. 
 
Ärendet 
Efter en granskning (2017-02-01) av tomma fastigheter med servis 
indragen har VA-enheten kommit fram till att det finns 125st serviser 
som inte är i bruk. Av dessa 125 serviser är 57st in till kommunalt 
ägda fastigheter och 68st till privat ägda fastigheter. 
 
En stor del av dessa 125 serviser har inte fakturerats en 
anläggningsavgift vilket gör att VA-enheten ligger ute med 
miljonbelopp i uteblivna intäkter.  
 
Tar vi ett relativt nytt område såsom ”Himlabacken” som kommunen 
äger så anlades ledningarna 2009. Här finns det 24st serviser som står 
utan byggnad sedan 2009. Detta innebär att VA-enheten har legat ute 
med cirka 1.5 miljoner i anläggningsavgifter i 8 år. Förutom 
anläggningsavgifter har VA-enheten haft en utebliven intäkt i form av 
grundavgift på cirka 50 000:-/år p.g.a. detta. 
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Övergripande riktlinjer: 
VA-enheten anser att det inte längre är rimligt att ligga ute med dessa 
intäkter och kommer därför att kräva fastigheter med ledningar nyare 
än 25 år att betala en anläggningsavgift. Alternativt är att kräva en 
sammanslagning av fastigheten (lantmäteri kostnader bekostar 
fastighetsägaren) och proppa ledningen på fastighetsägarens 
bekostnad.  
 
Fastigheter med servisledningar äldre än 25 år kommer att tillfrågas 
om dess servis är avsedd för att brukas. Är servis inte avsedd för 
brukning ska servisen proppas.  
 
Kostnadsfrågan kommer att utredas djupare i respektive fall för de 
serviser som är äldre än 25 år. Här råder osäkerhet i om 
anläggningsavgifter tidigare fakturerats 
  
 
Teo Magnusson Bejving 
VA-ingenjör 
Tekniska kontoret 
 
 
Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
VA- och renhållningschef 
VA-ingenjör 
Diariet  
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Ansvarig tjänsteman: Magnus Ljunggren 
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Tekniska utskottet 
Ordförande:  Per Olof Toftgård (C) 
Förvaltningschef:  Magnus Ljunggren 
Nettokostnad totalt: 28 770 tkr 
Antal årsarbetare:   28,7 årsarbetare 
 

Tekniska utskottets uppgifter 
Tekniska utskottet förvaltar, handlägger och verkställer 
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut om 
vägar/gator, gång- och cykelvägar, allmänna platser, 
parker och planteringar, skogar, markreserv och   

exploatering, järnväg, bidrag till enskild väghållning, 
vatten- och avloppsreningsverk med tillhörande 
ledningsnät, avfall och återvinning. Tekniska utskottet är 
även beslutsorgan när det gäller lokala trafikföreskrifter 
och ska bevaka trafiksäkerhetsfrågorna i kommunen. 

Måluppfyllelse 2016 

Nr Nämnd Nämndens mål 2016 Genom-
fört 

Över 
50% 
genom-
fört 

Påbörjat Ej på-
börjat 

1 KS/TU Planera och genomföra åtgärder som ger förutsättningar till mer 
tt kti  h l d  t  

    

2 KS/TU I samarbete med kultur och fritidsnämnden ta fram utvecklingsplan 
för aktivitetsplatser och lekplatser, samt påbörja ett genomförande 

    

3 KS/TU Uppdatera fastställd GC-plan, samt bygga gång- och cykelvägar enligt 
planen 

    

4 KS/TU Fastställa VA-plan utifrån antagen VA-översikt och VA-policy, samt 
påbörja ett genomförande     

5 KS/TU Öka servicegraden och miljöanpassningen när det gäller 
renhållningsverksamheten genom att aktivt medverka till ökat 

b  

    

     Totalt 3 1 1 0 

 

Tekniska utskottets måluppfyllelse 
Under året genomfördes etapp 2 för att öka 
förutsättningarna för ett mer levande centrum i 
Vaggeryd, med hög attraktivitet för invånare och 
besökare. Hela planen omfattar totalt 4 etapper. Under 
året byggdes gång- och cykelväg utmed del av Storgatan. 
Pendlarparkeringen utökades vid Nådastigen för att möta 
den ökade efterfrågan på utnyttjande av flera 
transportsätt för persontransporter, bil – tåg och bil – 
buss. 
I samarbete med kultur- och fritidsnämnden togs 
utvecklingsplan för aktivitetsplatser och lekplatser fram. 
Anläggande av en ny lekplats i Klevshult har förberetts. 
 GC-planen reviderades i början av året och utifrån den 
har utbyggnad av gång- och cykelvägsnätet genomfördes 
på Förborgsvägen i Vaggeryd 

 Arbetet med en VA-plan är påbörjad och en struktur är 
gjord. Det återstår kompletterande arbeten innan planen 
kan fastställas. Under kommande år förväntas VA-planen 
fastställas. 
Ett bildande av kommunalförbund för att öka 
servicegraden och miljöanpassningen när det gäller 
renhållningsverksamheten har förberetts. Kommuner 
som planeras ingå är Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och 
Värnamo. Målet inom förbundet är fastighetsnära 
insamling av tidningar, förpackningar, utsortering av 
matavfall m.m. För Vaggeryds kommun är ett 
systemskifte planerat till 2021. Detta skulle medföra 
ökad kundservice och resursutnyttjande. Förberedande 
arbete för ett bildande av kommunalförbund har 
påbörjats. Beslut i kommunfullmäktige i respektive 
kommun förväntas under våren 2017. 
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Väsentliga händelser 2016 
 

 
Ett nytt verksamhetsområde i nordligaste delen av 
kommunen har förberetts för ett genomförande. Detta 
område är Vaggeryds första verksamhetsområde inom 
LogPoint South Sweden i samarbete med Jönköpings 
kommun. 
 
VA-policyn antogs av kommunfullmäktige under 
innevarande år. Utbyte av uttjänta vatten- och 
avloppsledningar har genomförts på Lagastigen i 
Byarum och i Hok utifrån VA-policyns intentioner om 
ledningsförnyelse. 
 
Arbetet med att bygga ett vattenverk för järn- och 
manganavskiljning i Vaggeryd har påbörjats och 
kommer att pågå under hela 2017. 
 

Policy för allmänna kommunala aktivitetsplatser och 
lekplatser antogs av kommunfullmäktige. 
Utvecklingsplan har framtagits och förberedelser för ny 
lekplats i Klevshult pågår. 
 
En omfattande kvalitetsupphandling av konsultstöd för 
tekniska utskottets verksamheter genomfördes under 
året. 
 

Kommunal parkeringsövervakning har införts för en 
mer ordnad parkeringssituation i samhällena.  
 
Förberedande arbete för beslut om bildande av 
kommunalförbund för att öka servicegraden och 
miljöanpassningen när det gäller 
renhållningsverksamheten har genomförts.  Kommuner 
som planeras ingår är Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och 
Värnamo. Målet inom förbundet är fastighetsnära 
insamling av tidningar, förpackningar, utsortering av 
matavfall m.m.  

Arbetsgivarperspektiv 
Byggsektorn har högkonjunktur vilket påverkar 
efterfrågan och konkurrensen om arbetskraften inom 
tekniska kontoret. Detta ställer krav på en god 
arbetsgivare ur ett helhetsperspektiv. Fokus under året 
för att förbättra arbetsgivarens attraktion har varit 
samverkan, planering och arbetsmiljö.  
 
Under året har en del av tekniska kontoret bytt lokaler, 
vilket har inneburit att kontorsmiljön klarar 
arbetsmiljökraven för kontor bl. a. har alla rum fått 
fönster med dagsljus. På förrådet i Vaggeryd har 
underhållsåtgärder genomförts för att få en trevligare 
och fräschare arbetsplats. Ombyggnadsåtgärder på 
Skillingaryds avloppsreningsverks personaldel har 
påbörjats för att få mer ändamålsenliga lokaler som 
uppfyller livsmedelsverkets krav på separering av 
hanteringen av avfall och livsmedel. 
 
Tekniska utskottets verksamhet ökar kontinuerligt 
genom volymökningar. Vilket i grunden genereras av 
att kommunen växer. Den ökade volymen tillsammans 
med teknikutvecklingen skapar en nybyggaranda som 
sporrar till ett aktivt förbättringsarbete. Denna drivkraft 
har positiv betydelse ur ett arbetsgivarperspektiv. 
 
I ett längre perspektiv för en effektiv organisation 
bedöms ett antal faktor ha stor betydelse: 

• Stabila organisationer som är utvecklings-
benägna (Inom Vaggeryds kommun och våra 
samarbetspartners)  

• Högre kompetens. 
• Planering med större framförhållning 
• Bättre utnyttjande av resurser  
• Ett aktivt förbättringsarbete 
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Ekonomiskt resultat 
RESULTATRÄKNING, TKR Bokslut 

2016 
Budget 

2016 
Bokslut 

2015 
Bokslut 

2014 
Verksamhetens intäkter +45 370 +49 647 +51 251 +48 988 
Verksamhetens kostnader -58 802 -63 471 -62 898 -62 334 
Verksamhetens nettokostnader -13 432 -13 824 -11 647 -13 346 
Finansiella kostnader -7 056 -6 755 -7 355 -6 938 
Avskrivningar -8 282 -8 592 -7 917 -7 631 
Resultat efter avskrivningar -28 770 -29 171 -26 919 -27 915 
Kommunbidrag 29 171 29 171 +29 168 +29 067 
ÅRETS RESULTAT 401 0 2 249 1 152 
 
HELÅRSRESULTAT  TKR 
Skattefinansierad verksamhet -619 
Vatten och avlopp (taxefinansierad)  -483 
Renhållning (taxefinansierad) 1 503 
Totalt 401 
 
 

Driftsredovisning 
DRIFTREDOVISNING, TKR Bokslut  2016 Budget 2016 Avvikelse Bokslut  2015 Bokslut 2014 

Gemensam administration 467 461 -6 444 477 
Förråd 384 111 -273 157 434 
Allmän markreserv 3 698 3 673 -25 4 096 3748 
Gator och vägar 18 207 17 492 -715 17 262 16 261 
Enskild väghållning 2 159 2 404 245 1 983 1 808 
GS-personal -864 26 890 247 -47 
Maskiner och bilar -351 -320 31 801 -564 
Parker och lekplatser 4 122 3 824 -298 3 847 4 389 
VA-verksamhet 483 0 -483 15 -380 
Avfallshantering -1 503 0 1 503 1 548 -75 
Övrig verksamhet 1 968 1 500 -468 1 711 1 864 

TOTALT 28 770 29 171 401 26 919 27 915 
 

Ekonomisk analys 
Både positiva och negativa avvikelser finns inom 
tekniska utskottets olika finansieringsverksamheter. 
Totalt bedöms avvikelserna i stort vara inom kalkylerad 
felmarginaler utan större överraskningar. 
 
Det är inom renhållningen (taxefinansierat) ett större 
överskott uppstod, + 1 503 tkr. Historiskt har kommunen 
en förhöjd taxenivå inom renhållningen i förhållande till 
driftskostnaden för att fondera medel till sluttäckningen 
av den nedlagda deponin.  
 
Finansieringsområdet VA (vatten och avlopp) har ett 
negativt resultat, - 483 tkr, som till huvuddelen beror på 
ökade insatser på vatten- och avloppsledningsnätet.  

 
Inom den skattefinansierade verksamheten uppstod ett 
negativt resultat 2016, - 619 tkr. Största negativa 
avvikelsen uppkom inom beläggningsarbeten vid 
återställningsarbeten efter andra ledningsägare. Främst 
på grund av fiberutbyggnaden i tätorterna som har 
genererat stora volymer återställningsarbeten. Det kan 
konstateras att återställningsarbetena inte uppnår full 
balans mot kostnaderna. Kostnaderna för 
landsbygdsbelysningen har ökat mer än budgeterat. 
Underhållsåtgärder på förrådet blev dyrare än beräknat. 
Utförda uppdrag till fastighetsförvaltningen gav ett 
negativt resultat. Inom det skattefinansierade 
verksamheterna förekommer också ett antal positiva 
delområden utifrån budgeterad nivå.  
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Nyckeltal 
NYCKELTAL  
Antalsuppgifter: 

Bokslut 
2016 

Bokslut 
2015 

Bokslut 
2014 

Bokslut  
2013 

Bokslut                              
2012 

Antal torgplatser 5 5 5 6 6 
Nettointäkt per torgplats, kr 2 800 -200 -10 000 1 000 833 
      
Antal kommunala ljuspunkter 4 870 4 860 4 860 4 850 4850 
Nettokostnad per ljuspunkt, kr exkl. 
kapitalkostnad 589 548 675 569 587 

      
Nettokostnad gator och vägar, tkr 18 207 17 262 16 262 16 631 17 295 
Nettokostnad per invånare, kr 1 346 1 286 1 232 1 260 1 330 
      
Antal gårds- och vägbelysningar 1 300 1 150 1 150 1 150 1 150 
Nettokostnad per belysning, kr 1 416 1 330 1 398 1 257 1 255 
      
Enskilda vägar utan statsbidrag 118 118 118 118 118 
Nettokostnad per väg, kr 2 068 1 881 1 695 1 229 1 593 
Bidragsberättigad väglängd, km 62 62 62 62 62 
Nettokostnad per km, kr 3 935 3 581 3 226 2 339 3 032 
      
Enskilda vägar med statsbidrag 92 92 92 92 92 
Nettokostnad per väg, kr 20 815 19 141 18 935 11 935 17 000 
Bidragsberättigad väglängd, km 270 270 270 270 270 
Nettokostnad per km, kr 7 093 6 522 6 452 4 067 5 793 
      
Parkmark och grönområden, yta m2 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 
Nettokostnad per m2, kr inkl. kapital 
och lekplats 8,24 7,69 8,78 7,79 8,43 

Nettokostnad per invånare 305 287 333 295 324 
      
Dricksvattenledningar (huvud), km 161 161 158 145 145 
Försålt vatten till abonnent. Med 
mätare, m3 635 073 635 510 636 297 666 637 679 835 

Dagvattenledningar (huvud), km 82 81 81 78 78 
Spillvattenledningar (huvud), längd, 
km 147 146 143 133 133 

Behandlat avloppsvatten. m3 911 672 1 016 851 1 099 702 1 002 474 1 176 524 
Kostnadstäckningsgrad VA 97,8% 99,9% 100% 99% 97% 
      
Hushålls-& hushållsliknande avfall 
till förbränning, ton 2 333 2 298 2 317 2 567 2 233 

Antal torgplatser 5 5 5 6 6 
Nettointäkt per torgplats, kr 2 800 -200 -10 000 1 000 833 
      
Antal kommunala ljuspunkter 4 870 4 860 4 860 4 850 4850 
 
 

Framtid 
De tekniska verksamheterna är efterfrågade och 
storleken på volymökningen påverkas av konjunkturläget 
och av politiska beslut. 
 
Kommunens ambition i visions- och målarbetet visar att 
kommande mandatperioder kommer att ge en utbyggnad 
av allmänna järnvägsspår, gång- och cykelvägar, nya och 
växande industriområden samt bostadsområden. 
Efterfrågan på bättre gång- och cykelvägsnät förväntas 

öka i och med el-cykelns nya möjligheter till snabbare 
och längre förflyttningar. I framtiden kan el-cykeln 
kanske ersätta en bil i familjen. 
 
Ett ökat intresse med ett stort engagemang hos invånarna 
för offentliga miljöer såsom parker, torg och lekplatser, 
ställer krav på kommunen att genomföra 
förbättringsåtgärder. En bidragande orsak till det ökade 
kravet på t.ex. grönområden är att den egna täppan blir 
generellt mindre och det offentliga rummet ersätter detta 
minskade utrymme. 
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För att förverkliga nya vatten- och 
avloppsverksamhetsområden krävs utbyggnad av VA-
ledningar och utbyggnad av kapacitet för att försörja nya 
områden. Det finns flera områden som planeras utgöra 
nya VA-verksamhetsområden utifrån en trygg och 
miljösäker VA-försörjning. 
 
Volymökningarna kommer att kräva resurser och medför 
ökade krav på prioriteringar inom de tekniska 
verksamheterna.  
 
Reinvesteringar och underhåll får ofta stå tillbaka när en 
kommun expanderar och i besparingstider är detta en 
utmaning för alla kommuner. Det är väsentligt att 
kommunens gjorda investeringar inom infrastrukturen 
samt vatten- och avloppsanläggningar underhålls i 
motsvarande grad som förslitningarna. Annars tappar 
kommunens infrastruktur i värde. Om värdebortfall 
uppstår medför detta också försämrad service mot kund. 
 
Ett stort värde med lång livsläng är vatten- och 
avloppsledningar, precis som i andra kommuner uppnår 
Vaggeryds kommuns ledningar ett ökat förnyelsebehov 
på grund av ålder, förslitningar och ökade 

nederbördsmängder. Detta förnyelsebehov kommer att 
öka över tid när större andel av systemen blir äldre. 
 
En del av tekniska utskottets kostnader är 
energikostnader (el, diesel, bitumen m.m.). Utvecklingen 
av energiprisläget och omställning till bättre 
energiutnyttjande har betydelse för den framtida 
kommunala servicenivån och en minskad 
miljöbelastning. Att producera egen energi, t.ex. 
solceller, kan minska effekten av rådande energipriser. 
 
Att utveckla den digitala tekniken till automation har stor 
betydelse för ökad effektivitet och service i framtiden. 
Exempel på eftersträvansvärd automation: En beställning 
som når utförarledets utförare utan handpåläggning av 
mellansteg. Öppen statistiksamverkan kapar 
mellanhänder vid inrapportering till myndigheter m.m. 
Den ökade digitaliseringen kommer att förändra vårt sätt 
att leverera tjänster, det är en utmaning som kräver 
nytänkande. 
 
Att vårda det egna humankapitalet i samverkan med 
inköpta konsulter och entreprenörer är av avgörande 
betydelse för att ge effektiv efterfrågad service. Att vara 
en attraktiv arbetsgivare har och kommer att ha betydelse 
som avspeglar sig i hur kommunen kan erbjuda service. 
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KUND 

Vaggeryds kommun, Tekniska kontoret 

Monica J Grönkvist, tel. 0370-67 80 14 
monica.j-gronkvist@vaggeryd.se  

KONSULT 

WSP Environmental Sverige 
Box 2131 
550 02 Jönköping 
Besök: Lillsjöplan 10 
Tel: +46 10 7225000 
WSP Sverige AB 
Org nr: 556057-4880 
Styrelsens säte: Stockholm 
http://www.wspgroup.se 
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1 INLEDNING 

1.1 UPPDRAG 
Uppdraget, vars fältdel startade i september och avslutades i november 
2016, har omfattat miljökontroll vid sanering av förorening i mark på 
fastigheterna Tor 9 och 10 i Vaggeryds kommun inför planerad byggnation 
av bostäder. I uppdraget har det även ingått planering, rådgivning samt 
erforderliga kontakter med beställare, myndighet och entreprenör samt att 
upprätta en saneringsrapport. 

1.2 BAKGRUND 
Inom fastigheterna Tor 9 och 10 i Vaggeryds centrum har Vaggeryds 
kommun, genom sitt bostadsbolag VSBo, för avsikt att uppföra bostäder med 
tillhörande parkerings- och körytor, grönområden mm. Det aktuella området 
upptar en yta på ca 2,1 ha, bestående av hårdgjorda ytor, grönytor samt 
trädbevuxen mark. Förekommande jordarter i området är genomsläppliga 
och består mestadels av sand. Området avgränsas i öster och söder av 
järnväg, i norr av Ödestuguvägen och i väster av befintliga bostäder. 

Inom aktuellt område har sedan slutet av 1800-talet bedrivits olika typer av 
industriell verksamhet som förorenat marken. 

Två miljötekniska markundersökningar har utförts inom området. En 
översiktlig miljöteknisk markundersökning (MIFO fas 2) genomfördes 20071 
som visade på förorening av framför allt oljeparametrar och metaller. En 
kompletterande miljöteknisk markundersökning utfördes 20112. 
Sammantaget har analys av jord utförts i 48 punkter på olika djup, relativt 
jämnt spridda över området, med viss koncentration där tidigare 
metallindustri legat. Uttag av analys av grundvatten har skett från 6 
grundvattenrör och från 2 befintliga brunnar i närområdet. Resultaten visar 
att den allvarligaste föroreningen består av oljeförorenad jord i områdets 
sydöstra del. Den samlade riskbedömningen visar att föroreningarna inom 
fastigheten utgör en hög/stor risk (riskklass 2). Resultaten utifrån 
genomförda undersökningar och riskbedömningar pekar på att det föreligger 
ett saneringsbehov i jord för koppar, nickel, alifater >C16-35, aromater >C10-
C16 samt PAH med hög och medelhög molekylvikt. 

En saneringsanmälan3, 2012-11-21, samt komplettering av anmälan4, 2013-
01-18, har lämnats in till Miljö- och byggnämnden. Föreläggande med beslut 
om avhjälpandeåtgärder i form av efterbehandling mm. erhölls 2013-01-29 
från Miljö- och byggnämnden. Beslutet överklagades först till Länsstyrelsen i 
Jönköpings län och därefter till Mark- och miljödomstolen som meddelade 
dom i ärendet 2014-04-25, varvid försiktighetsmått 1 i Miljö- och 
byggnämndens föreläggande ändrades. 

I framtaget kontrollprogram5 beskrivs den miljökontroll som ska utföras under 
efterbehandlingsskedet. I programmet framgår vilka miljökrav och 
åtgärdsmål som ska uppfyllas samt vilka kontroller, mätningar och 

                                                   
1 DGE Mark och Miljö AB, 2007 
2 WSP, PM Förtätad miljöteknisk markundersökning, 2011-12-20 
3 WSP, Anmälan om avhjälpandeåtgärd för Tor 9 och 10, 2012-11-21 
4 WSP, PM Komplettering av anmälan om avhjälpandeåtgärd för föroreningar på kv. Tor i 
Vaggeryds kommun 
5 WSP, Kontrollprogram Miljö, Sanering av kv. Tor 9 och 10, Vaggeryds kommun, 2016-04-29 
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provtagningar som ingått. Kontrollprogrammet har fastställts av Miljö- och 
byggnämnden 2016-05-03. 

1.3 SYFTE 
Syftet med rapporten är att redovisa utförda saneringsarbeten och 
miljökontrollen i samband med entreprenaden, samt redovisa hur avfall 
omhändertagits. 

1.4 ORGANISATION 
Roll Organisation Kontaktperson Befattning 

Beställare Vaggeryds kommun, 
Tekniska kontoret  

Magnus Ljunggren Teknisk chef 

  Monica J Grönkvist Projektingenjör 

Konsult för 
miljökontroll 

WSP Sverige AB, 
Environmental, 

Margareta Kellinge Uppdragsledare 

  Sofia Mancini Miljökontrollant 

Entreprenör SVEVIA Marie Eriksson Arbetschef 

  Johnny Palmberg Produktionschef 

  Oskar von 
Krusenstierna 

Arbetsledare 

Tillsyns-
myndighet 

Vaggeryds kommun, 
Miljö- och bygg 

Dörte Schuldt Miljöinspektör 

Laboratorium ALcontrol AB   

 

2 EFTERBEHANDLINGSMÅL 

2.1 ÅTGÄRDSMÅL 
Åtgärdsmålet för saneringen är att det efter genomförd sanering inte ska 
finnas några risker för människors hälsa och för boende inom närområdet. 
Marken ska skyddas så att inga oacceptabla risker för ekosystemet finns. 

Mätbara åtgärdsmål överensstämmer med Mark- och miljödomstolens dom. 
Efterbehandlingen ska utföras så att, efter genomförda åtgärder, 
medelvärdet för halten av vart och ett av ämnena koppar, nickel, alifater 
>C16-35, aromater >C10-C16 samt PAH med medelhög och hög molekylvikt 
i mark inom de berörda fastigheterna med 95 % sannolikhet understiger 
respektive generellt riktvärde för känslig markanvändning (KM). 

Saneringens omfattning enligt specificerat saneringsområde har beräknats 
så att de mätbara åtgärdsmålen efter genomförd sanering uppfylls, se Figur 
1. Detta innebär att medelvärdet för halten av angivna parametrar efter 
saneringen med 95 % sannolikhet understiger KM inom de berörda 
fastigheterna. Genom att schaktbotten och schaktväggar kontrolleras efter 
genomförd schaktning, säkerställs att målen uppfylls. 



 
 

 

 
Saneringsrapport • Tor 9 och 10, Vaggeryd | 7 

För kontroll av möjligheten att inte behöva utöka schaktområdet, utöver en 
tilläggsruta, då halter i schaktvägg > KM påvisades, gjordes mot slutet av 
saneringen ett flertal beräkningar för att konstatera att de mätbara 
åtgärdsmålen ändå kunde uppfyllas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 SANERINGENS OMFATTNING 

3.1 HUVUDAKTIVITETER 
Saneringen har omfattat följande huvudmoment: 

1. Urschaktning av förorenade jordmassor. 

2. Succesiv provtagning. Okulär kontroll genom lukt- och synintryck. 
Slutkontroll med laboratorieanalys och klassificering utifrån 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) 
och mindre känslig markanvändning (MKM) samt Avfall Sveriges 
haltgränser för farligt avfall (FA). Beräkning av uppfyllelse av mätbara 
åtgärdsmål inför beslut om ev. utökning av saneringsområdet. 

3. Urschaktning av påträffade hot spots i området. 

4. Borttransport av förorenade jordmassor och material (betong, metall etc.) 
till godkänd behandlingsanläggning. 

5. Återfyllning på markduk till ursprunglig nivå med tillförda rena massor. 
Inom  område C3 har även friklassade massor (< KM) från de översta 2 
m, efter godkännande av tillsynsmyndigheten, använts som återfyll. 

Saneringsarbetet, som utfördes av SVEVIA, påbörjades i september 2016 
och avslutades i december samma år. Miljökontroll utfördes av WSP 
Environmental i form av provtagning av schaktbottnar och schaktväggar, 

Figur 1. Saneringsområdet 

 

A1 

B2 

C3 
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schaktvatten samt okulär fältkontroll. Transporter utfördes i huvudsak av 
Transab, men även av Ragn-Sells. Uppgrävda förorenade jordmassor 
transporterades till Miljöhantering i Jönköping och Ragn-Sells i Linneberga, 
medan tunnor med oljerester, kablar, betong, blandat avfall och metallskrot 
transporterades till Ragn-Sells i Jönköping. Laboratorieanalyser utfördes av 
ALcontrol AB.  

3.2 SANERINGSARBETEN 

3.2.1 Schaktning och mellanlagring 
Utgångsläget för schaktningen var de tre saneringsområdena kallade A1, B2 
och C3 som har sina ursprung i den saneringsplan som upprättats för båda 
fastigheterna och som nämndes i kap. 2.1. Varje område indelades för 
miljökontrollen i rutor om 15*15 m vilket innebär en selektiv 
efterbehandlingsvolym (SEV) på ca 110 m3. För A1 och B2 var 
utgångspunkten en sanering ner till 0,5 m under marknivån innan första 
provtagningen, medan för C3 så skulle schaktning ske ner till 2 m under 
marknivå innan provtagning, se Figur 1. 

Rent praktiskt har schaktning av jord skett med grävmaskin och transport 
inom området med dumper. Från början var det sagt att inga förorenade 
massor skulle mellanlagras på fastigheten, men viss kortvarig lagring av 
förorenade massor har efter godkännande av tillsynsmyndigheten skett på 
området i väntan på analysresultat och efterföljande klassificering samt 
borttransport. Lagring har skett på markduk på anvisad plats av 
entreprenören, se Figur 2. SVEVIA har också upprättat en förorenad och en 
ren zon för transporter av massor från området till respektive 
mottagningsstationer, där rena fordon inte kör i förorenad zon för att undvika 
spridningsrisken. Detta bestämdes på startmötet 2016-09-01 i samråd 
mellan beställare och entreprenör, samt stämdes av med 
tillsynsmyndigheten. Således har ingen spolplatta för avspolning av fordon 
och arbetsmaskiner upprättats, så som angavs i kontrollprogrammet. 

 
Figur 2. Mellanlagring av massor på markduk i väntan på borttransport 
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I saneringsarbetet har en del bygg- och rivningsavfall hittats i form av 
tegelstenar, betong, glas, metallföremål mm. Även fundament till källarplan 
och olika typer av konstruktioner i betong och tegel har påträffats samt 
ledningar och brunnskonstruktioner. På stora delar av saneringsområdet har 
rester efter brand påträffats i form av svarta lager relativt ytligt; ofta i den 
översta metern av jordlagret, se Figur 3. Tydliga kol- och askrester hittas i 
dessa svarta fält, se Figur 4. Provtagning har dock i flera fall visat på halter 
under KM, se vidare kap 8.1.2 och 9. 

 

Figur 3. Schaktvägg i område C3 (C3, 3.1) 

 

 

Figur 4. Schaktvägg (B2.6) med tydliga kolrester 
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3.2.2 Provtagning och klassning av förorenad jord 
Miljökontrollen har omfattat provtagning av schaktbotten och schaktväggar i 
rutor med åtgärdsbehov identifierade i tidigare miljötekniska utredningar och 
preciserade i föreliggande kontrollprogram utifrån beslut i Mark- och 
miljödomstolen (se avsnitt 1.2). Efter analys på laboratorium har klassning av 
förorenad jord skett utifrån Naturvårdsverkets generella riktvärden känslig 
markanvändning (KM)6 och mindre känslig markanvändning (MKM) samt 
Avfall Sveriges haltgränser för farligt avfall (FA)7. Riktvärdet för känslig 
markanvändning har avgjort om fortsatt sanering behöver ske, medan övrig 
klassificering mer har använts för att avgöra masshanteringen, dvs. för 
omhändertagande vid godkänd mottagningsanläggning. För den 
förutbestämda saneringen av övre marklager 0-0,5 m inom områden A1 och 
B2 har SVEVIA ansvarat för provtagning och analys, i syfte att avgöra 
masshanteringen. De översta 2 m inom område C3 (cerise område) som 
schaktades av för att kunna sanera en djupare belägen oljeförorening, 
provtogs och analyserades också av SVEVIA. Totalt togs 35 samlingsprover 
ut för analys av SVEVIA. 

En hel del bygg- och rivningsavfall samt betong- och tegelkonstruktioner 
hittades i rutorna. I de fall bygg- och rivningsavfallet täckte en större del av 
schaktrutan, så att provtagning eller förutsättningarna att erhålla ett 
representativt samlingsprov försvårades, grävdes materialet bort. Fasta 
konstruktioner och stora betongfundament tilläts dock ligga kvar. 

Provtagning har utförts fackmannamässigt i enlighet med SGF Fälthandbok - 
Undersökningar av förorenade områden (rapport 2:2013). 

3.2.3 Hotspots 
Vid anträffande av en s.k. ”hotspot”, dvs. ett område där miljökontrollanten 
via syn- och luktintryck finner en avgränsad förorening, grävdes detta 
område bort separat och ingick inte i samlingsprovet av rutan. Ofta rörde det 
sig om områden av förorening i form av svarta fält av i huvudsak aska eller 
större mängder bygg- och rivningsavfall, se Figur 7 och Figur 9. Även 
oljeförorening har påträffats som hotspot. Dessutom har i vissa fall hela rutor 
schaktats en nivå (0,5 m) ytterligare, då det vid provtagningstillfället bedömts 
som så förorenat eller omöjligt att genomföra provtagning pga. stora 
mängder bygg- och rivningsavfall etc. Totalt har 6 stycken hotspots grävts 
bort, se bilaga 1. En hotspot grävdes bort i område A1 (A1, 1.1), fyra i 
område B2 (EB2, 2.6; B2, 2.5; B2, 2.9; B2, 2.12; B2, 2.14; B2, 2.15; B2, 
2.16) och en i område C3 (C3, 3.1; C3, 3.2; C3, 3.4). 

Några större hotspots redovisas nedan. 

Inom saneringsområde C3, i huvudsak i ruta 3.1 med angränsning till rutorna 
3.2 och 3.4, påträffade entreprenören oljeförorening vid schaktning och var 
tvungen att följa föroreningen ca 5 m ner, se Figur 5. Då grundvattennivån 
inom fastigheten är belägen på ca 3,8-5 m u my trängde grundvatten fram i 
gropen. Provtagning av schaktbotten skedde genom att provta 
schaktväggarna så nära vattenytan som möjligt, se Figur 6. Vattnet i 
schaktgropen provtogs också. 

                                                   
6 Naturvårdsverket, Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, tabell publicerad 
i juni 2016 på Naturvårdverkets webbplats www.naturvardsverket.se (revidering av tabell i 
Riktvärden för förorenad mark, Modellbeskrivning och vägledning, Rapport 5976, 2009) 
7 Avfall Sverige, Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, rapport 2007:01, 
2007 

http://www.naturvardsverket.se/
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Figur 5. Schaktgrop efter urgrävd hotspot i område C3 

 

 
Figur 6. Provtagning i schaktgrop efter urgrävd hotspot i område C3 

 

En hotspot anträffades också i extrarutan (EB2, 2.6) utanför 
saneringsområde B2 och ruta 2.6. Efter schaktning till 0,5 m syntes ett ca 
3,5*3 m stort svart område med uppstickande metallföremål i form av 
metallremmar, från schaktbotten. Området schaktades ytterligare i två 
omgångar till totalt 2 m u my och ca 3 m ut från schaktväggen, se Figur 7 
och Figur 8. 
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Figur 7. Hotspot i ruta EB2, 2.6 efter 1 m schaktning 

 

 
Figur 8. Hotspot i ruta EB2, 2.6 efter ytterligare schaktning, mer metallremmar blir 
synliga 

 

Ett större område av bygg- och rivningsmaterial, framför allt tegel, rester efter 
betongfundament och metallskrot, påträffades i saneringsområde B2 i 
rutorna 2.12, 2.9 och 2.5, Figur 9. Större delen av dessa rutor schaktades 
ner tills en bottenplatta av betong påträffades på ett djup av ca 1,6 m u my. 
Här framkom även två parallella betongväggar i nord-sydlig riktning med 
tillhörande trappa. Det förefaller vara rester efter en källare till en större 
byggnad, se Figur 10. 
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Figur 9. Hotspot i ruta B2, 2.9 mot söder 

 

 
Figur 10. Rester efter källare, mot söder 

Vid schaktning i detta område hittades även ett antal gamla hoptryckta 
rostiga oljefat/tunnor varav tre innehöll en mindre mängd av någon slags 
trögflytande kemikalie/olja som luktade starkt. En av dessa tunnor, som 
återfanns i ruta B2, 2.9, gick sönder vid schaktning och några deciliter läckte 
ut, se Figur 11. Tunnorna och närmaste jorden omkring omhändertogs av 
entreprenören som farligt avfall och lagrades läckagesäkert fram till 
borttransport. 
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Figur 11. Tunna med innehåll av kemikalie/olja 

3.2.4 Omhändertagna förorenade mängder 
Totalt schaktades ca 11 250 ton förorenade jordmassor ut från området och 
transporterades till två mottagningsanläggningar; Miljöhantering i Jönköping 
och Ragn-Sells i Linneberga. Båda anläggningarna har tillstånd för 
mottagning av motsvarande föroreningsinnehåll. Förutom förorenade 
jordmassor avlägsnades även tunnor med oljerester, kablar, betong, blandat 
avfall, blandskrot och stubbar från området, se Tabell 1. 

I bilaga 2 redovisas en mer detaljerad avfallsplan för de olika avfallsslag som 
transporterades bort från området.  

Tabell 1. Avfall/farligt avfall som transporterats bort från området 

Avfallsslag Mängd (ton) 

Förorenad jord (FA) 205,6 

Förorenad jord (MKM) 6650,54 

Förorenad jord (IFA) 1555,91 

Förorenad jord för 
sortering (MKM) 

804,48 

Förorenad jord för 
sortering (IFA) 

2032,67 

Tunnor med oljerester 0,241 

Kabel, telekabel 0,94 

Betong 8,84 

Blandat avfall 3,35 

Blandskrot 1,98 

Stubbar 27,58 



 
 

 

 
Saneringsrapport • Tor 9 och 10, Vaggeryd | 15 

3.2.5 Återfyllnadsmassor 
För att ersätta borttransporterade förorenade massor har området återfyllts, 
dels med dittransporterade rena massor och dels med sedan tidigare 
provtagna befintliga massor på plats, se Figur 12. Totalt har 13 550 ton 
fyllnadsmassor transporterats till området (inkl. befintliga upplagda massor) 
och ca 1 000 ton har återanvänts inom området. De externa massorna 
kommer från Sandahls Entreprenad AB:s sandtäkt i Vaggeryds kommun 
(Bratteborg 2:6) och från byggprojekt i Vaggeryds kommun. De interna 
massorna kommer från område C3 inom saneringsområdet. Transport har 
skett med Transab. Endast massor från område C3 som ”friklassats” efter 
provtagning, dvs. som låg under riktvärdet för känslig markanvändning (KM) 
enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för förorenad mark, återanvändes. Innan 
saneringsarbetet startade hade även massor lagts upp på området i väntan 
på att användas till återfyll se bilaga 3. Dessa massor har före intransport 
provtagits med avseende på metaller, alifater, aromater, BTEX och PAH. 
Enligt redovisade analysresultat var samtliga halter lägre än KM. 

Tabell 2. Återfyllnadsmassor 

Återfyllnadsmassor Material Härkomst Mängd 
(ton) 

Dittransporterade 
massor 

Natursand Sandtäkt (Bratteborg 2:6, 
Vaggeryds kommun) 

10 425 

Befintliga massor på 
plats 

Sand Boarpsvägen, 
Rallarrosen (Vaggeryds 
kommun) 

3 125 

Återanvända massor Sand C3 inom 
saneringsområdet 

1 000 

 

Innan massor återfördes på området har schaktbotten och schaktväggar 
täckts med markduk s.k. geotextil, se Figur 12. Geotextil appliceras för att i 
framtiden kunna avgöra saneringens utbredning i plan och djup. 

 

Figur 12. Återfyllnad med rena massor på markduk 
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4 SKYDDSÅTGÄRDER OCH 
INCIDENTER 

4.1 HANTERING AV DAMM 
Under schaktningsskedet uppstod inte någon besvärande damning som 
föranlett några åtgärder. Inga klagomål från allmänhet eller närboende har 
mottagits av entreprenören. 

4.2 OLYCKOR/TILLBUD 
Inga större miljömässiga olyckor/tillbud eller större incidenter har förekommit 
under saneringen. Tre rostiga oljefat/tunnor som innehöll någon slags 
kemikalie/olja grävdes fram och har omhändertagits som farligt avfall, se 
kap. 3.2.3. 

Entreprenören hade vid ett tillfälle en trasig koppling på hydraulslangen till 
rotorn på grävmaskinen. Vid bortkoppling av rotorn läckte en mindre mängd, 
ca någon deciliter, hydraulolja ur slangen och hamnade på marken. Jorden 
där läckaget skedde grävdes bort (ca 1 m3) och lades tillsammans med 
annan förorenad jord för borttransport. 

5 FÄLTMETODER 

5.1 PROVTAGNING AV JORD 
Provtagning av jord har genomförts enligt framtaget kontrollprogram. 
Kortfattat kan det beskrivas att fem delprover, jämnt fördelade inom 
respektive ruta, tas ut på ett djup ner till 0,5 m under schaktbotten och 
blandas till ett samlingsprov. På motsvarande sätt genomförs provtagning av 
schaktvägg. I enlighet med kontrollprogrammet har endast schaktväggar mot 
yttre saneringsgränser i område A1, B2 och C3 provtagits. Totalt har 5 x 90 = 
450 delprover uttagits. 

I de rutor där halten i samlingsprovet efter analys understiger riktvärdet för 
KM behöver inte ytterligare sanering ske inom aktuell ruta som då 
”friklassas”. I de rutor där halten i samlingsprovet överskrider riktvärdet för 
KM fortsätter saneringen med schaktning 0,5 m ytterligare i djupled eller vid 
förorening i schaktvägg med schaktning i extra ruta 2-5 m i plan utanför 
aktuell schaktvägg. Arbetet fortsatte i djupled inom områdena A1, B2 och C3 
till dess att uttagna samlingsprover underskred generella riktvärden för KM. 
Om ny schaktvägg fortfarande visade på värden över KM, efter utökning med 
extra ruta i plan, utfördes beräkning för att se om de mätbara åtgärdsmålen 
kunde uppfyllas utan ytterligare schaktning. 

5.2 PROVTAGNING AV VATTEN 
I framtaget kontrollprogram beskrivs provtagning av vatten och då framför allt 
spolvatten och länshållningsvatten. I genomförd sanering förekom inget 
spolvatten och ingen länshållning av grundvatten och således togs bara ett 
vattenprov för få reda på om inläckande grundvatten i en djup schaktgrop var 
förorenat. Detta prov filtrerades på laboratoriet före analys. 
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5.3 OKULÄR KONTROLL 
Okulär kontroll genom lukt- och synintryck har genomförts av 
miljökontrollanten som avgjort vidare sanering utan föregående provtagning 
vid påträffande av uppenbar förorening. Vid misstanke om större allvarlig 
förorening har beställaren och tillsynsmyndigheten omedelbart kontaktats för 
samråd om vidare åtgärder. 

5.4 PID 
Kontrollprogrammet anger att vid sanering av förväntad oljeförorenad jord, 
där syn- och luktintryck ger indikation på oljeförorening, kan en första 
mätning i fält ske med fotojonisator (PID) för att få en indikation på ev. 
oljeföroreningar (lättare kolväten). Ger PID utslag över 20 ppm bedöms 
jorden som förorenad och då behöver provet inte skickas för analys utan 
vidare sanering krävs. I miljökontrollen har PID-instrumentet endast använts 
vid enstaka tillfälle. 

6 LABORATORIEANALYSER 

6.1 ANALYSPARAMETRAR OCH ANALYSMETODER 
Laboratoriet som anlitades för analyser av jord- och vattenprover var 
ALcontrol Laboratories som är ett ackrediterat laboratorium enligt Swedac.  

Jordprover analyserades med avseende på metaller, bensen, toluen, 
etylbensen och xylen (BTEX), alifat- och aromatfraktioner samt PAH. Dessa 
parametrar ingår i laboratoriets analyspaket ORGNV och M10NV. 
Analyserna utfördes med GC-MS-metoden och metoder enligt svensk 
standard (SS-EN ISO 22155:2016 MOD och SS-EN ISO 11885-2:2009). 
Enligt kontrollprogrammet skulle endast metallerna koppar och nickel 
analyseras. För att samordna miljökontrollen med entreprenörens kontroll 
inför omhändertagande av massor, beslutades dock vid byggmöte 1 att 
utöka analysen till att omfatta hela metallpaketet dvs. totalt 10 metaller. 

Länshållningsvatten, dvs. inläckande grundvatten i schaktgrop, har 
analyserats på samma parametrar som för jord, med tillägg av pH. Filtrering 
av vattnet gjordes på laboratoriet. Analyserna utfördes med GC-MS-metoden 
och metoder enligt svensk standard (SS-EN ISO 10301 mod, SS-EN ISO 
10301 mod., SS-EN ISO 17294-2:2005, SS-EN ISO 10523:2012). 

7 BERÄKNING 

Då de mätbara åtgärdsmålen i Mark- och miljödomstolens dom formulerats 
som att medelvärdet för halten av vart och ett av ämnena koppar, nickel, 
alifater >C16-35, aromater >C10-C16 samt PAH med medelhög och hög 
molekylvikt i mark inom de berörda fastigheterna med 95 % sannolikhet ska 
understiga respektive generellt riktvärde för känslig markanvändning (KM), 
har detta medelvärde (UCLM95) beräknats före, under och efter saneringen. 
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UCLM95 står för övre konfidensgräns för medelhalten och har valts pga. 
långtidsrisker och önskemål om väldefinierad säkerhet. UCLM med 
konfidensgrad 95 % innebär att UCLM med 95 % sannolikhet täcker in den 
verkliga medelhalten i området och att sannolikheten för att man felaktigt 
bedömer området som rent är låg (5 %). UCLM har beräknats genom 
metoden ”bootstrapping” enligt Naturvårdsverkets rapport 59778. 

8 RESULTAT 

8.1 ANALYSRESULTAT 
Totalt analyserades 90 jordprover och 1 vattenprov, se tabeller i bilaga 4-7. 
Samtliga analysrapporter finns i bilaga 19. Analysresultatet resulterade i en 
klassificering som presenteras på situationsplaner för att under saneringens 
gång lättare illustrera resultatet samt redovisa hur saneringen gått till, dvs. 
hur djup schaktning som krävdes och hur stor utbredningen blev i plan för att 
nå saneringsmålet, se bilaga 8-16. Schaktning har skett i 0,5 m-intervaller 
oberoende av tidigare nivå på markytan, vilket innebär att saneringsrutorna 
på planritningarna befinner sig i olika höjdled. Alla nedanstående nivåer 
anges i meter under markytan (m u my), även om det inte alltid skrivs ut. 

8.1.1 Område A1 
De föroreningar som påträffades här var alifater >C16-C35 och PAH:er. Inga 
värden var över MKM. För område A1 visade den norra delen på värden 
under KM redan på 0,5 m u my (provtagningsdjup 0,5-1 m), medan den 
södra delen behövde schaktas ytterligare en nivå till 1 m u my 
(provtagningsdjup 1-1,5 m). Då schaktväggen i söder påvisade förorening 
redan vid 0.5 m utökades området med ytterligare en ruta i söder (EA1,1.2). 
Här var halterna i schaktbotten under KM på 1 m, medan den nya 
schaktväggen i söder fortfarande visade på halter över KM av alifater >C16-
C35 och PAH-H, summa.  

8.1.2 Område B2 
De föroreningar som påträffades här var metaller i form av bly och zink, 
alifater >C16-C35 och PAH:er. Sammanfattningsvis kan det sägas att inom 
större delen av området uppmättes halter under KM redan efter 1 m av 
schaktning (provtagningsdjup 1-1,5 m). I stort sett hela det norra området 
hade värden under KM redan efter 0,5 m. I områdets södra och västra delar 
visade ett flertal schaktväggar på halter över KM och MKM, vilket gjorde att 
saneringsområdet fick utökas med 6 nya rutor. En av dessa tillkom utanför 
extrarutan i sydöst (EB2, 2.17), då schaktväggen (EB2.17) visade höga 
halter av bly; 1600 mg/kg TS vilket är 32 gånger riktvärdet för KM och 4 
gånger riktvärdet för MKM. Samma schaktvägg visade också höga halter av 
zink och PAH:er. För att vara säker på att få bort all förorening beslutades att 
denna ruta (EEB2, 2.17) skulle saneras ända till fastighetsgränsen mot 
Götastrand 1:1, som ligger ca 10-15 m bort och ner till ett djup av 1 m u my. 
Resultatet efter schaktning visade värden under KM i både schaktbotten och 
–vägg. 

                                                   
8 Naturvårdsverket, Riskbedömning av förorenade områden, En vägledning från förenklad till 
fördjupad riskbedömning, Rapport 5977, 2009 
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Vid ett saneringsdjup på 1 m återfanns 5 rutor med föroreningar över 
riktvärdet för KM, varav 3 av dessa rutor bestod av en källare där ingen 
provtagning kunde genomföras pga. mängden av bygg-och rivningsmaterial 
ända ner till bottenplattan av betong. Således bedömdes denna del i dessa 
rutor (B2, 2.12; B2, 2.9; B2, 2.5) ha värden över KM ner till bottenplattan. 
Under bottenplattan bedömdes jorden ha värden under KM på 
saneringsnivån 2 m u my. Resterande del av rutorna provtogs enligt 
kontrollprogrammet. 

Mycket kolrester och svartfärgad jord/humusmaterial återfanns i många 
schaktväggar, vilket ger en indikation på att förorening även kan sträcka sig 
utanför saneringsområdet. Detta uppmärksammades främst i 
schaktväggarna norr och väster ut och inte i lika stor utsträckning mot 
järnvägen. Svartfärgad jord uppmärksammades även vid utfarten från 
området. För att försöka avgränsa hur långt det ”svarta” sträckte sig på 
området grävdes 7 provgropar om ca 2*2 m och ett djup av 0,5 m. Resultatet 
från provgroparna visar att alla schaktbottnar hade värden under KM, se 
bilaga 17. Tre provgropar hade värden strax över KM för PAH:er i 
schaktväggen (PGEB2.6.2; PGB2, 2.3; PGB2, 2.1) vilket indikerar att viss 
förorening kan förekomma utanför det sanerade området. Då saneringsmålet 
beräknats vara uppfyllt utan att ta bort all förorening inom fastigheterna, 
utökades inte saneringsområdet ytterligare, se även kap 9.  

Vid ett schaktdjup på 2 m u my (provtagningsdjup 2-2,5 m) var hela området 
B2 färdigsanerat, baserat på att uppmätta halter till största delen ligger under 
KM och att beräkning visar att saneringsmålet uppfyllts. 

8.1.3 Område C3 
För området C3, djupschaktsområdet, började inte den planerade 
provtagningen förrän vid 2 m u my (provtagningsdjup 2-2,5 m). I området 
uppmättes halter av framförallt oljeföroreningar i form av alifater >C16-C35 
och PAH. Även förekomst av arsenik har hittats i schaktväggen mot 
järnvägen (C3.3). Vid grävning i detta område upptäcktes relativt snart en 
hotspot med oljeförorening och ett större område fick grävas ut, ner till ca 5 
m u my, varvid provtagning visade värden under KM (provtagningsdjup 4,5-5 
m). Förutom hotspoten, som täckte delar av tre rutor (C3, 3.1; C3, 3.2; C3, 
3.4), och ytterligare en ruta (C3, 3.4) hade hela området C3 värden under 
KM redan på första saneringsnivån dvs. 2 m u my. Schaktning till 4 m fick 
utföras för att erhålla värden under KM i ruta C3, 3.4 (provtagningsdjup 4-4,5 
m). Här var det främst oljeförorening som förorenat, varvid halter av alifater 
>C16-C35 som högst uppmättes till 850 mg/kg TS vilket är 8,5 gånger högre 
än riktvärdet för KM (100 mg/kg TS) men under riktvärdet för MKM (1000 
mg/kg TS).  

Då det i schaktgropen efter den djupa hotspoten trängde fram grundvatten 
provtogs även vattnet och analysresultatet jämfördes mot Livsmedelverkets 
gränsvärden för otjänligt vatten9 och Svenska Petroleuminstitutets (SPI) 
rekommendationer för efterbehandling av förorenade bensinstationer och 
dieselanläggningar10. Inga värden över dessa riktvärden kunde påvisas. 

                                                   
9 SLVFS 2001:30 Gränsvärden avseende kemiska parametrar för otjänligt dricksvatten, Bilaga 2 
10 SPI rekommendationer efterbehandling av förorenade bensinstationer och 
dieselanläggningar, 2010 tabell 5.10 kolumn för bevattning samt ångor i byggnader. 
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8.2 BERÄKNINGSRESULTAT 
Resultatet av den beräkning av UCLM95 som genomfördes efter avslutad 
sanering redovisas i Figur 13 och Tabell 3 nedan. Vid beräkningen har dels 
de analysresultat som erhållits efter tidigare undersökningar inom ej 
sanerade delar av fastigheterna Tor 9 och 10 ingått, dels de analysresultat 
som nu erhållits efter genomförd sanering och av kvarlämnade föroreningar. 

 

Figur 13. Beräkning av UCLM 95 efter avslutad sanering 

Resultatet visar att 89 % av samtliga analyser är under KM och inga är över 
MKM. UCLM95 för samtliga ämnen ligger under KM. 

Tabell 3. Beräkning av UCLM95 efter avslutad sanering 

*Nivåer för mindre än ringa risk (Naturvårdsverket Handbok 2010:1) 
**Riktvärden för KM och MKM (Naturvårdsverket Rapport 5976) 
***Haltgränser för farligt avfall, FA (Avfall Sverige Rapport 2007:01) 
  

Prov 
Arsenik 

As 
Bly 
Pb 

Kadmium 
Cd 

Zink 
Zn 

Alifater 
>C16-C35 

PAH-M, 
summa 

PAH-H, 
summa 

Medel 2,8 7,0 0,2 34,0 18,6 0,6 0,7 

UCLM95 3,1 8,5 0,2 40,8 24,1 0,8 0,9 
90-percentil 3,0 16,2 0,2 72,8 34,3 1,0 1,1 

Max 16,1 68,7 0,6 305,0 220,0 6,2 9,8 

Mindre än ringa risk* 10 20 0,2 120 - 2 0,5 
KM** 10 50 0,5 250 100 3,5 1 

MKM** 25 400 15 500 1000 20 10 
FA*** 1 000 2 500 1 000 2 500 10 000 - - 
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8.3 KVARLÄMNADE FÖRORENINGAR OCH 
KONSTRUKTIONER/BETONG 

Då saneringens omfattning bygger på ett åtgärdsmål utifrån en matematisk 
beräkning har inte saneringen fortsatt utanför området trots att förorening av 
ämnen högre än KM mätts upp i några schaktväggar i områdets ytterkant. 
Kvarlämnade föroreningar förekommer endast i schaktväggar och inte i 
någon provtagen schaktbotten. Resultatet framgår av Tabell 44 och bilaga 4-
6. 

Tabell 4. Kvarlämnad förorening i schaktvägg dvs. halt över KM 

Område A1 Område B2 Område C3 Provgrop 

EA1.2 B2.5 C3.3 PGB2, 2.1 

 EB2.6  PGB2, 2.3 

 EB2.13  PGEB2.6.2 

 EB2.16   

 EB2.17   

 B2.17   

 

Som tidigare nämnts har en del betong- och tegelkonstruktioner, t.ex. 
betongfundament och brunnar, hittats vid saneringen. Se exempel i Figur 14 
och Figur 15. Vissa av dessa har tagits bort, medan fasta konstruktioner har 
lämnats kvar. Bilaga 18 redovisar de konstruktioner som finns kvar i 
området. Det stora fältet i område C3 (C3, 3.4) illustrerar inte en fast 
konstruktion, utan är betong samt större stenar som återanvändes som 
återfyll i djupschakten. 

 

 

Figur 14. Betongkonstruktion i ruta 
B2, 2.15 som lämnats kvar 

 

 

Figur 15. Fundament i ruta C3, 3.1 
som lämnats kvar 

 



  

  

9 SLUTSATS 

Saneringen och miljökontrollen har utförts enligt Mark- och miljödomstolens 
dom, Miljö- och byggnämndens föreläggande samt huvudsakligen enligt 
godkänt kontrollprogram. Några mindre förändringar som beskrivs i 
rapporten har skett i arbetet, men inget som anses påverka slutresultatet. 
Slutresultatet för saneringen kan ses i Figur 16. 

 

 

Figur 16. Slutresultat 

 

Då det på stora delar av saneringsområdet påträffats rester efter brand, 
torde det vara sannolikt att denna typ av förorening även kan anträffas på 
åtminstone de delar av fastigheten som inte varit föremål för sanering. 
Provtagning och analys av material från provgropar på fastigheten, utanför 
saneringsområdet, har dessutom visat att det ”svarta” materialet inte alltid är 
att betrakta som en förorening, annat än okulärt. Av sju provgropar har tre 
schaktväggar haft halter av PAH över KM och resten har ”friklassats” trots 
förekomst av ”svart” material. Ingen av provgroparnas schaktbottnar på 0,5 
m u my visade halter över KM. Vid tidigare undersökningar av fastigheten 
har dioxiner analyserats i ett antal jordprover. Samtliga resultat har visat på 
låga halter, under KM. 

Åtgärdsmålet för saneringen bedöms som uppfyllt. Beräkningsresultatet efter 
genomförd sanering visar att UCLM95 ligger under KM för samtliga ämnen. 
Denna slutsats gäller dock under förutsättning att det inte i något framtida 
sammanhang skulle påvisas hittills okända höga halter inom de delar av 
fastigheten som inte varit föremål för sanering. 
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VI ÄR WSP 
WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. 
Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & 
Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och 
mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, 
kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 34 000 
medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi 
omkring 3 500 medarbetare. 

 

 

WSP Sverige AB 
Arenavägen 7 
121 88 Stockholm-Globen 
Tel: +46 10 7225000 
http://www.wspgroup.se 
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