
 
RAPPORT 
 

 
Rapport_MTU Ängby _ Knivsta 2018-06-29   

Handläggare 

Ingrid Beckholmen 
Datum 

2018-06-29 
Tel 

010-505 0418 
Projekt-ID 

745649 
Mobil 

+46767778646 
 

E-post 

ingrid.beckholmen@afconsult.com 
 

 

Kund 

Archus Development AB 
Att: Jessica Nyman 
Brunkebergstorg 5 
111 51 Stockholm 
 
 

Miljöteknisk markutredning 

Ängby industriområde, Knivsta 

 

Författad av:       Granskad av: 

 

Ingrid Beckholmen      Eva-Karin Jonsson  



 
RAPPORT 
MTU- Ängby industriområde, Knivsta 

Rapport_MTU Ängby _ Knivsta 2018-06-29   
  

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ..................................................................................................... 1 
1.1 Bakgrund ........................................................................................... 1 
1.2 Uppdraget .......................................................................................... 1 

2 Områdesbeskrivning ..................................................................................... 2 
2.1 Lokalisering provtagningsområde .......................................................... 2 
2.2 Markförhållande .................................................................................. 3 
2.3 Grundvatten, ytvatten och brunnar........................................................ 3 

3 Historik och potentiellt förorenade områden ..................................................... 4 
3.1 Allmänt .............................................................................................. 4 
3.2 Sammanställning potentiella föroreningar ............................................... 4 

4 Genomförande ............................................................................................. 5 
4.1 Material och metod .............................................................................. 5 

4.1.1 Jord ...................................................................................... 5 
4.1.2 Grundvatten .......................................................................... 7 

4.2 Analysomfattning ................................................................................ 7 

5 Föreslagna riktvärden ................................................................................... 7 
5.1 Jord ................................................................................................... 7 
5.2 Grundvatten ....................................................................................... 7 

5.2.1 Petroleumkolväten ................................................................. 7 
5.2.2 Metaller ................................................................................ 7 

6 Hydrogeologi ............................................................................................... 8 

7 Analysresultat .............................................................................................. 8 
7.1 Jord ................................................................................................... 8 

7.1.1 Metaller ................................................................................ 8 
7.1.2 Petroleumkolväten ................................................................. 9 
7.1.3 Övriga analyser.................................................................... 10 

7.2 Vatten ............................................................................................. 10 
7.2.1 Metaller .............................................................................. 10 
7.2.2 Petroleumkolväten ............................................................... 11 
7.2.3 Övriga analyser.................................................................... 11 

7.3 Sammanställning av påträffade föroreningar ......................................... 12 

8 Bedömning av spridnings- och exponeringsrisk .............................................. 15 
8.1 Konceptuell modell ............................................................................ 15 
8.2 Föroreningar ..................................................................................... 15 
8.3 Spridningsvägar ................................................................................ 16 
8.4 Exponeringsrisk ................................................................................ 17 



 
RAPPORT 
MTU- Ängby industriområde, Knivsta 

Rapport_MTU Ängby _ Knivsta 2018-06-29   
  

 

9 Sammanfattning och rekommendationer ....................................................... 17 
9.1 Påträffade föroreningar ...................................................................... 17 
9.2 Förslag och rekommendationer ........................................................... 17 

 

 

Bilagor 
Bilaga 1, Potentiellt förorenade verksamheter  

Bilaga 2, Situationsplan med provpunkter 

Bilaga 3, Fältprotokoll 

Bilaga 4, Sammanställning av analysresultat för jord  

Bilaga 5, Sammanställning av analysresultat för grundvatten 

Bilaga 6, Analysrapport från ALS Scandinavia  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporthistorik 

 

 

 

 

Version Leveransdatum 

Utkast 1 20180227 

Rapport 20180629 



 
RAPPORT 
MTU- Ängby industriområde, Knivsta 

Rapport_MTU Ängby _ Knivsta 2018-06-29   
 Sida 1 (18) 

 

1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
ÅF-Infrastructure (ÅF) har fått i uppdrag av Archus Development AB att utföra en 
miljöteknisk markundersökning inom Ängby industriområde i Knivsta kommun. 
Industriområdet har sedan 1960-talet huvudsakligen använts för verkstadsverksamhet 
för fordon. 

Knivsta kommun har beslutat att ta fram en ny detaljplan för området vid Ängby 
industriområde. Planen är att vidareutveckla området genom att bygga bostäder. 
Archus Development arbetar med att arbeta fram områdets utformning. 

Byggnaderna kommer generellt att utformas med en halvvåning garage under mark, 
vilket beräknas kräva schaktning ner till 1,5-2 m under nuvarande marknivå.  

1.2 Uppdraget 
Uppdraget omfattar utredning avseende geotekniska och miljötekniska 
markförhållanden. Även dagvattenförhållanden kommer att utredas längre fram i 
projektet. 

Den geotekniska utredningen redovisas i ett Geotekniskt PM samt i en Markteknisk 
undersökningsrapport, MUR.  

Den miljötekniska utredningen som beskrivs i detta dokument har omfattat:  

• Bakgrundsundersökning med inhämtning av information om: 
o Markens geologi.  
o Grund- och ytvatten förhållanden.  
o Historiken på fastigheterna; vilka verksamheter som är och har varit 

aktiva och deras risk för negativ miljöpåverkan på mark/grundvatten. 
 

• Miljöteknisk provtagningsplan. 
 

• Provtagning av jord och grundvatten samt kemisk analys. 
 

• Datahantering och bedömning av resultaten från den marktekniska 
provtagningen. 
 

• Generell översiktlig riskbedömning enligt Naturvårdsverket. 
 

• Framtagande av en konceptuell modell som visar spridningsvägar. 
 

• Sammanställning i en rapport med bedömning och åtgärdsförslag. 
 

Syftet med miljöundersökningen är att utreda förutsättningar för exploatering av 
bostäder i området med avseende eventuell förekomst av markförorening.  
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2 Områdesbeskrivning 

2.1 Lokalisering provtagningsområde 
Ängby industriområde ligger i västra Knivsta (Figur 1). Undersökningsområdet har en 
area på ca 10 ha.  

Inom området finns 5 fastigheter, se Figur 2.  

 

Figur 1. Översiktskarta över Knivsta med undersökningsområdet i Ängby markerat med cirkel. 
Källa: Lantmäteriet. 

 

Figur 2. Översiktskarta över de fastigheter som finns inom undersökningsområdet.  
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2.2 Markförhållande  
Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) digitala kartdatabas består 
berggrunden av gnejsiga bergarter som förekommer ytligt i den norra delen av 
fastigheten. Ytliga jordarter består främst av lera men även morän förekommer, se 
Figur 3.   
 
ÅF genomförde geotekniska undersökningar under december 2017 varpå jordlagrens 
mäktighet i undersökta punkter påvisades mellan 3 m i norr och upp till 25 m i söder. 
Av undersökningen framgår att jordlagren, från markytan nedåt, består av ett övre 
fyllnadsmaterial (ca 1 m) som underlagras av lera (2 - 8 m) ovan en friktionsjord som 
antas bestå av blockig morän (2 - 15 m).  
 

 

 
Figur 3. Översiktlig jordartskarta. Källa SGU. 
 

2.3 Grundvatten, ytvatten och brunnar 
Enligt SGU:s digitala kartdatabas bedöms området inte hålla några större 
grundvattenmagasin. Uttagsmöjligheter av grundvatten i berg är uppskattad av SGU 
till 600-2000 L/h. Markytan inom fastigheten sluttar svagt nedåt mot syd/sydväst.  
 
Inom området finns det två grundvatten varav ett i fyllnadsmassorna ovan leran och 
ett i moränen under lerlagret. Grundvattenflödet i fyllningsmaterialet styrs av dess 
förekomst runt vägar, ledningar och byggnader. Grundvattenflödet i det undre 
magasinet styrs av bergets topografi och grundvattnets tryckvariationer.  
 
Närmsta recipient är Knivstaån ca 340m öster om industriområdet. Fastigheterna är 
anslutna till det kommunala vatten- och avloppssystemet och dagvattenledningar från 
området mynnar i Knivstaån.  
 
Ett flertal brunnar för energiändamål finns registrerade runt området, se Figur 4. 
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Figur 4. Översiktlig karta över brunnar. Källa: SGU brunnsdatabas.  

3 Historik och potentiellt förorenade områden 

3.1 Allmänt 
Ängby industriområde har i huvudsak använts för verkstäder för motorfordon. En 
sammanställning har gjorts över verksamheter och tidigare undersökningar i Bilaga 1. 
Verksamheterna har bland annat inneburit: 

• Lager 
• Skrotning och demontering av maskiner 
• Montering av lastbilar 
• Maskin- /fordonstvätt 
• Bilvård 
• Lackering, blästring och svetsning  
• Uppställning av maskiner  

3.2 Sammanställning potentiella föroreningar 
En sammanställning av de potentiella områden där föroreningar i mark kan förekomma 
har markerats i Figur 6.  

De föroreningar som har påträffats i tidigare utredningar är metaller, 
petroleumkolväten i jord och grundvatten samt lägre nivåer av klorerade kolväten i 
jord och porluft. 
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Figur 5. Översiktskarta över området med platser markerade som potentiellt kan vara förorenade. 

4 Genomförande 

4.1 Material och metod  

4.1.1 Jord  

Provtagningen av jord genomfördes 9-11:e januari 2018. Totalt har jordprovtagning 
utförts vid 23 st utvalda punkter 17ÅF01-17ÅF21 samt 17ÅF23 och 17ÅF24 genom 
störd provtagning (skruvborr) med borrbandvagn av ÅF. För lokalisering av 
provpunkterna se Bilaga 2. Provpunkternas placering har valts med riktad provtagning, 
med hänsyn till historiska verksamheter. Provpunkt 17ÅF22 utgick från provtagningen.  
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Figur 6. Provtagningspunkter inom Ängby industriområde, Knivsta.  

 
 
Jordprover har tagits från markytan och nedåt i halvmetersintervall (0-0,5 m, 0,5-1 m 
osv.) i varje provpunkt. Provtagningen utfördes till maximalt 3 m djup eller till 
borrstopp. Inom varje halvmetersintervall togs stickprov från borrskruven och 
blandades till ett representativt samlingsprov för hela intervallet. Ibland har 
provnivåerna även justerats i fält, beroende på jordlagerföljden.  
 
Samtliga prover har uttagits till provkärl tillhandahållna av laboratoriet för respektive 
analys. Jordprover uttogs till gastäta plastpåsar för fältanalys avseende lättflyktiga 
ämnen och till glas- och plastburkar för prover som skickades till ackrediterat 
laboratorium (ALS global) för analys.  
 
Samlitliga prover, som uttagits till gastäta påsar, har analyserats med en 
fotojonisationsdetektor (PID). Fältanalysen med PID är en relativ analys som indikerar 
om lättflyktiga kolväten förekommer i jordprovet eller inte. Proverna fick ligga i 
rumstemperatur i ca 2-3 timmar innan analysering med PID. Metoden används främst 
som beslutsunderlag för att välja ut vilka jordprover som skall analyseras på 
laboratorium. 
 
I fält noterades jordlagerföljd, lukt och färg. Inom industriområdet påträffades ytliga 
lager med fyllnadsmaterial bestående av främst grusig sand som underlagrades av 
lera. Borrstopp noterades i 5 st provpunkter, som tidigast från 1,3 m. För mer utförlig 
beskrivning se fältprotokoll i Bilaga 3. 
 
Provpunkternas slutliga placering mättes in med precisions-GPS.  
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4.1.2 Grundvatten 

Fyra grundvattenrör av typen PEH (miljörör) installerades i provpunkterna 17ÅF02, 
17ÅF07, 17ÅF10 och 17ÅF15. Sedan tidigare finns det ett fungerade grundvattenrör 
vid 17ÅF13 (1 m väster om jordprovtagningspunkten). Totalt fanns 5 grundvattenrör 
att tillgå för grundvattenprovtagning. ÅF höjdbestämde grundvattennivån med lod och 
renspumpade samtliga rör 11 januari 2018.   
 
25 januari 2018 uttogs grundvattenprover med peristaltisk pump för analys på 
ackrediterat laboratorium (ALS). Innan provtagning mättes grundvattenytan omsattes 
grundvattenrören och provtagning gjordes på nytillrunnet grundvatten.  

4.2 Analysomfattning  
Totalt har 46 jordprover analyserats av ackrediterat laboratorium (ALS global). 
Samtliga har analyserats med avseende på alifater, aromater, BTEX (bensen, toluen, 
etylbensen, xylen) och PAH (polycykliska aromatiska kolväten). 7 prover valdes ut för 
analys av ytterligare parametrar: klorerade alifater, PCB, klorerade pesticider, 
klorbensener samt klorfenoler.  
 
Samtliga grundvattenprover har analyserats med avseende på metaller, alifater, 
aromater, BTEX, PAH, PCB, klorerade alifater, klorerade pesticider, klorbensener, samt 
klorfenoler enligt ALS analyspaket Envipack (vatten).  

5 Föreslagna riktvärden 
Nedan presenteras riktvärden för de ämnen som har påvisats vid analys vid en 
detekterbar halt. 

5.1 Jord  
Eftersom det aktuella området, som idag används för verkstadsindustri, har planer för 
byggnation av bostäder föreslår ÅF att riktvärden för känslig markanvändning (KM) 
tillämpas som riktvärde men att även jämförelse görs mot mindre känslig 
markanvändning (MKM). Riktvärdena förklaras närmare i Naturvårdsverkets rapport 
NV 5976.  

5.2 Grundvatten 

5.2.1 Petroleumkolväten 

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) har tagit fram generella 
riktvärden för petroleumprodukter i grundvatten som är baserade på de 
förutsättningar och föroreningstyper som är förknippade med drivmedelsstationer. 
 
SPBI:s (SPI:s) branschspecifika riktvärden har tillämpas för miljörisker avseende 
ytvatten enligt tabell 5.10 i rapporten ”Efterbehandling av förorenade bensinstationer och 
dieselanläggningar”, signerad 2011. 

5.2.2 Metaller 

SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten har tillämpats, enligt SGU:s rapport 
2013:01, som jämförelsevärden avseende metaller. Metallhalterna redovisas i olika 
tillstånd/klasser från 1 till 5, där tillståndet i klass 1 är mycket låg halt och i klass 5 är 
mycket hög halt.   
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6 Hydrogeologi  
Lodning av grundvattennivån har skett vid två tillfällen. För resultat, se Tabell 1. 
Registrerade grundvattennivåer inom industriområdet har varierat mellan 11,43-17,53 
meter över havet.  

Tabell 1. Lodade grundvattennivåer i grundvattenrör vid Ängby industriområde, Knivsta. Nivåerna 
är angivet som meter över havet  

Grund-
vattenrör 

 

Grundvattennivå 
2018-01-10 2018-01-25 

m ö h 
 

m under 
markytan 

m ö h 
 

m under 
markytan 

17ÅF02 16,35 1,44 17,53 0,26 
17ÅF07 12,17 1,16 11,94 1,39 
17ÅF10 12,58 1,65 12,97 1,26 
17ÅF13 11,67 2,50 12,06 2,11 
17ÅF15 13,74 1,13 14,66 0,21 

 

7 Analysresultat 
I Figur 6 och Bilaga 2 återfinns situationsplan över Ängby industriområde med 
provpunkter. Fältprotokoll återfinns i Bilaga 3, sammanställning av analysresultaten för 
jord i Bilaga 4 och för vatten i Bilaga 5. Fullständiga analysrapporter av jord och vatten 
från ALS återfinns i Bilaga 6.   

7.1 Jord  
Totalt har 125 jordprover tagits med hjälp av skruvborr genom störd provtagning i 23 
provpunkter (Figur 6), varav 46 jordprover har skickats till ackrediterat laboratorium 
(ALS) för analys. Samtliga prover har analyserats med avseende på metaller och 
petroleumkolväten.  

7 prover har valts för ett bredare analyspaket. Paketet inkluderar metaller, 
fraktionerade alifater och aromater, BTEX, PCB (polyklorerade bifenyler; 7st) samt 
klorerade pesticider (18 st), klorbensener (13 st) och klorerade alifater (15 st) och 
klorfenoler (18 st). 

7.1.1 Metaller 

Metaller har analyserats i 46 jordprover. Metallhalter överstigande Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för KM har påträffats i 8 prover från 7 punkter: 

• 17ÅF06 (2-2,5 m) – Uppställningsyta för fordon  
• 17ÅF09 (0,5-1 samt 1,5-2 m) – Uppställningsyta 
• 17ÅF10 (0-0,5 m) – Utanför spolplatta 
• 17ÅF11 (2-2,5 m) – Uppställningsyta 
• 17ÅF12 (2-2,5 m) – Uppställning av cisterner 
• 17ÅF15 (0,5-0,7 m) – Utanför förråd 
• 17ÅF17 (1-1,5 m) – Uppställningsyta 

Arsenik har påträffats i provpunkt 17ÅF15 i en halt som överstiger KM 120 gånger. 
Resultatet har kontrollerats av laboratoriet dels genom en omanalys av exakt samma 
prov och dels genom ytterligare en uppslutning av jord från samma 
provtagningspunkt. Kontrollen visar att det tidigare analysresultatet var korrekt. 
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Omanalysen visar på stora haltvariationer där halten i dubbelprovet var betydligt 
lägre, under riktvärdet för KM.  

Cobolthalter över KM har påträffats i 5 provpunkter; 17ÅF06, 17ÅF11, 17ÅF12, 17ÅF15 
och 17ÅF17. Påvisade halter ligger inom 1-2 gånger KM.    

Bly har påträffats i 2 provpunkter, 17ÅF09 och 17ÅF10. Halterna ligger inom 1-2 
gånger KM.  

En sammanställning av analyserade metaller med halter över KM samt riktvärden 
givna för KM och MKM återfinns i Tabell 2.  
 

Tabell 2. Analysresultat av jordprover med metallerhalter påvisade över KM vid Ängby 
industriområde, Knivsta. Proverna är analyserade av ALS Scandinavia. Resultaten har jämförts 
med Naturvårdsverkets (NV:s) generella riktvärden för förorenad mark, KM och MKM. Gul 
markering påvisar provresultat överskrider KM och orange för halt överskridande MKM. Samtliga 
halter anges i mg/kg TS (torrsubstans). Analysen har gjorts av ALS Scandinavia.   

 Provpunkt 
 
 

Parameter   

NV:s riktvärde  17ÅF06  17ÅF09  17ÅF09 17ÅF10  17ÅF11  17ÅF12 17ÅF15  17ÅF17  

KM MKM 2-2,5 0,5-1 1,5-2 0-0,5 2-2,5 2-2,5 0,5-0,7 1-1,5 

As  
(dubbelanalys) 10 25 6,78 4,3 4,35 2,43 6,16 5,84 

1 210 
 3,26 

As 
(kompletterande 
omanalys) 10 25       

4,31  
1,88  

Co 15 35 16,2 10,5 10,1 6,67 15,7 16,1 20,9 17,4 

Pb 50 400 23,5 73,9 87,6 55,6 22,3 20,3 9,95 23,2 

 

7.1.2 Petroleumkolväten 

För gruppen petroleumkolväten inkluderas fraktionerade alifater och aromater, 
bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX) samt PAH.  

Halter av petroleumkolväten överstigande Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
KM har påträffats i 9 provpunkter, totalt 15 prover: 

• 17ÅF01 (0-5 samt 1-1,3 m) - Uppställningsyta 
• 17ÅF02 (0-0,5 m) - Uppställningsyta 
• 17ÅF05 (2-2,4 m) – Uppställningsyta av fordon 
• 17ÅF09 (0,5-1 samt 1,5-2 m) – Uppställningsyta  
• 17ÅF14 (0-0,5 samt 2,5-3 m) – Utanför förråd  
• 17ÅF15 (0,5-0,7 samt 2-2,5 m) – Utanför förråd  
• 17ÅF16 (0-0,5 samt 2,5-3 m) – Uppställningsyta  
• 17ÅF18 (0-0,5 m) – Uppställningsyta  
• 17ÅF19 (1-0,6 samt 1,5-1,9 m) – Uppställningsyta  

Fraktionerade alifater (>C16-C35) har påträffats över KM i två provpunkter, 17ÅF01 
och 17ÅF09, totalt 3 prover. Halterna har varierat upp till 5 gånger riktvärdet för KM, 
se Tabell 3.   

Halter av PAH:er har påvisats över KM i 9 provpunkter, totalt 15 prover. I 7 prover 
överstiger halten för MKM. Påvisade halter av PAH:er är med medelhög och hög 
molekylvikt. 
 
Samtliga av de 46 analyserade prover med avseende på BTEX ligger under 
Naturvårdsverkets riktvärden för KM och MKM. 
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En sammanställning av påvisade petroleumkolväten föroreningar redovisas i Tabell 3 
tillsammans med riktvärden givna för KM och MKM. 

 

Tabell 3. Analysresultat av jordprover från Ängby industriområde, Knivsta där halter av 
petroleumkolväten påvisats över KM. Proverna är analyserade av ALS Scandinavia.  Halterna 
jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, KM och MKM. 
Gulmarkering påvisar provresultatet överstiger KM och orange överstiger MKM. Samtliga halter 
anges i mg/kg TS (torrsubstans). 

Parameter alifater >C16-
C35 

aromater 
>C16-C35 PAH (M) PAH (H) 

Riktvärden  
KM 100 10 3 1 

MKM 1000 30 20 10 

Provpunkt Djup         

17ÅF01 0-0,5 140 10 35 47 

17ÅF01 1-1,3 37 4,6 15 20 

17ÅF02 0-0,5 40 2,4 3,1 18 

17ÅF05 2-2,4 <20 <1 0,31 1,1 

17ÅF09 0,5-1 500 <1 0,49 1,1 

17ÅF09 1,5-2 340 <1 <0.25 <0.3 

17ÅF14 0-0,5 <20 <1 0,7 3,5 

17ÅF14 2,5-3 21 <1.0 0,39 1,9 

17ÅF15 0,5-0,7 87 5,4 10 18 

17ÅF15 2-2,5 61 4,2 7 15 

17ÅF16 0-0,5 37 3,9 17 14 

17ÅF16 2,5-3 43 <1.0 5,6 5,4 

17ÅF18 0-0,5 47 2,1 4,7 8,1 

17ÅF19 0-0,6 <20 <1 0,97 1,9 

17ÅF19 1,5-1,9 21 <1.0 0,9 1,7 
 

7.1.3 Övriga analyser 

Av de 7 prover som analyserats med ett bredare analyspaket har inga halter påträffats 
över detektionsgränsen för PCB, klorerade pesticider, klorbensener, klorerande alifater 
eller klorfenoler.  

7.2 Vatten 
Totalt har prover inhämtats från 5 provpunkter och skickats till ackrediterat 
laboratorium (ALS) för analys. Samtliga har analyserats med avseende på metaller, 
alifater, aromater, BTEX, PAH, PCB, klorerade alifater, klorerade pesticider, 
klorbensener, samt klorfenoler. För lokalisering av provpunkter se Figur 6.  

7.2.1 Metaller 

Förhöjda halter av Arsenik, Bly och Nickel har påvisats i grundvattenprover från 
17ÅF13 och 17ÅF15. Samtliga halter ligger över SGU:s riktvärde för otjänligt 
grundvatten. Se Tabell 5.  
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Tabell 4. Resultat från grundvattenanalys där metallhalter påvisats över riktvärde. Analyser 
utförda av ALS Scandinavia. Halterna jämförs med SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten 
(blå markering) och SPI:s riktvärde för grundvatten med exponering mot ytvatten (rosa 
markering). Samtliga halter anges i µg/L.  

Ämne    SGU 2013:01 
bedömningsgrunder 

för grundvatten. 
Klass 5  1  2  3 

SPI  
Riktvärden för 
grundvatten 
exponering 

mot 3 

Provpunkter 

(µg/L ) 
17ÅF13 17ÅF15 

Ytvatten 

Arsenik As  10   24,40 23,20 

Bly Pb  10 50 107,00 146,00 

Krom Cr  50   220,00 125,00 

Nickel Ni  20   170,00 79,70 
1) Klass 5 enligt SGU:s bedömningsgrunder 2013:01 motsvarar Livsmedelsverkets gränsvärde (LIVSFS 
2011:13) resp. Socialstyrelsens riktvärden för dricksvatten (SOSFS 2003:17 (M)). 
2) Riktvärdet enligt SGU, FS 2013:2 
3) SPBI Rekommendation, Efterbehandling av förorenade bensinstationer och diselanläggningar (2010). 
 

7.2.2 Petroleumkolväten  

Samtliga 5 analyserade prover med avseende på BTEX (bensen, toluen, etylbensen 
och xylen) och fraktionering av alifatiska kolväten ligger under SPBI:s riktvärde som 
tar hänsyn till närliggande ytvatten.  
 
I provpunkt 17ÅF15 har grundvatten påvisat förhöjda halter av aromatiska kolväten 
(>C16-C35) samt PAH:er med hög och medelhög molekylvikt överstigande SPBI:S 
riktvärden, se Tabell 6. 

Tabell 5. Resultat från grundvattenanalys där halter överstigit SPI:s riktvärden för aromater och 
PAH:er.. Analys utförd av ALS Scandinavia. Rosamarkerad halt påvisar att provresultatet 
överstiger riktvärde. Samtliga halter i µg/L.  

Ämne    

SPI  
Riktvärden för 

grundvatten exponering 
mot 6 

Provpunkt 

(µg/l)  

Ytvatten 17ÅF02 17ÅF07 17ÅF10 17ÅF13 17ÅF15 

Aromater (µg/l)             

Aromater >C16-C35 5 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 39,40 

PAH (µg/l)             
Summa PAH med 
medelhög 
molekylvikt 

5 0,13 <0.025 <0.035 0,14 86,00 

Summa PAH med 
hög molekylvikt 

0,5 0,29 <0.040 <0.056 0,02 150,00 

3) SPBI Rekommendation, Efterbehandling av förorenade bensinstationer och diselanläggningar (2010). 

7.2.3 Övriga analyser 

För samtliga av de 5 prover som analyserats med avseende på klorerade alifater, PCB, 
klorerade pesticider, klorbensenser, klorfenoler har inga halter över laboratoriets 
detektionsgräns påvisats.  
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7.3 Sammanställning av påträffade föroreningar 
En översiktlig sammanställning av provpunkter var halter har påvisats över jämförbart 
riktvärde redovisas i Tabell 6. För sammanställning av de föroreningar som påträffats 
vid jordprovtagning se Figur 7 och för grundvattenprovtagningen se Figur 8.  

Tabell 6. Översiktlig sammanställning av provpunkter med påvisade halter över riktvärde samt 
föroreningstyp och användningsområde.  

Provpunkt 
Förorenat 

media 
Förorening  

Jordlager med 

påträffad förorening 

Fyllningen 

mäktighet  
(meter under 

markytan) 

Användningsyta 

17ÅF01 S Alifater, Aromater, PAH Fyll  1,3 Uppställningsyta 

17ÅF02 S PAH grusig Sand  0,5 Uppställningsyta 

17ÅF05 S PAH Fyll 2,4 Uppställningsyta  

17ÅF06 S Metaller  Lera 0,2 Uppställningsyta  

17ÅF09 S Metaller, Alifater, PAH Fyll 2 Uppställningsyta 

17ÅF10 S Metaller Fyll 
1,2 Utanför 

spolplatta 

17ÅF11 S Metaller silitig Torrskoprslera 1 Uppställningsyta 

17ÅF12 S Metaller siltig Lera  1 Oljespillhantering  

17ÅF13 L Metaller Fyll & Lera 0,9 Oljeavskiljare 

17ÅF14 S PAH Fyll & Lera 0,8 Utanför förråd 

17ÅF15 S, L 
Metaller, Aromater 
PAH Fyll & Lera 

0,7 
Utanför förråd 

17ÅF16 S PAH Fyll & Torrskorpslera 1 Uppställningsyta 

17ÅF17 S Metaller  Torrskorpslera 0,4 Uppställningsyta 

17ÅF18 S PAH Fyll  1 Uppställningsyta 

17ÅF19 S PAH 
grusig Sand & 
siltig Torrskorpslera 

0,6 
Uppställningsyta 

S= solid  (jordprov)  
L= liquid (grundvattenprov)  

 
Av de 23 provpunkter som undersökts har totalt 15 provpunkter (66%) påvisat 
förorening: 

- Jord:  
Påträffade halter som överskridit Naturvårdsverkets riktvärden:  

o KM i 14 provpunkter (61%). 
o MKM i 5 provpunkter (22%) 

 
- Grundvatten: 

Två av fem provpunkter/prover har påvisade halter av ämnen som överskridit 
följande riktvärden: 

o  SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten  
o  SPI:s riktvärden för grundvatten mot exponering mot ytvatten.      
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Figur 7. Påvisade föroreningar i jordprov vid Ängby industriområde, Knivsta.    
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Figur 8. Påvisade föroreningar i grundvattenprover vid Ängby industriområde, Knivsta.    
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8 Bedömning av spridnings- och exponeringsrisk 

8.1 Konceptuell modell  
En konceptuell modell för Ängby industriområde har tagits fram baserad på utförd 
undersökning för att beskriva föroreningssituationen, transport och risk för exponering 
av människa och miljö, se Figur 9. Modellen är framtagen för dagens situation men 
även med ett framtida perspektiv för vidareutveckling av området till bostadsområde. 
Modellen och de olika förhållandena beskrivs nedan. 

 

 

Figur 9. Konceptuell modell över Ängby industriområde, Knivsta.  

 

8.2 Föroreningar 
De föroreningar som har påträffats i jord och grundvatten är metaller och 
petroleumkolväten (aromater och PAH:er med medelhög och hög molekylvikt). 
Föroreningarna har påträffats både ytligt och på större djup. Metaller som har en liten 
benägenhet att spridas förekommer i fyllningsmaterialet på olika nivåer vilket indikerar 
att fyllningsmassorna kan ha varit förorenade redan vid ankomsten till fastigheten. 
Föreningarna kan även härröra från de verksamheter som pågått på fastigheterna med 
lagring och hantering av oljor och metaller som skett på markytan. Det har ej 
framkommit information om lagring av exempelvis oljor i cisterner under mark 
däremot finns oljeavskiljare under mark. 
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Observera att den provtagning som har utförts är översiktlig och ger en uppfattning 
om vilka ämnen som förekommer var och hur frekvent. Provtagningen är inte utförd 
för att avgränsa föroreningen vare sig i horisontell eller vertikal led. 

 

8.3 Spridningsvägar 
Föroreningarnas spridningsvägar beror delvis på egenskaper hos föroreningen samt på 
markförhållandena. Metaller och petroleumkolväten som har påträffats kan absorberas 
och bindas kring jordmaterial. Förekomsten av organiskt material spelar även roll i 
samband med absorptionsmöjligheterna i jordmassan. Ämnen har även olika 
benägenhet att transporteras vidare med hjälp av nederbörd som perkolerar ner 
genom jordlagren vidare med grundvattenflödet. Oljor kan dels ansamlas på 
grundvattenytan och dels blandas in i vattenmassan. Föroreningar som transporteras 
med grundvattenflödet kan påverka närliggande vattendrag med dess flora och fauna.  

På aktuella fastigheter kan föroreningar i mark förekomma och spridas på följande 
bedömda sätt:   

1. På hårdgjord yta, så som asfalt eller betong (ej provtaget). 
Fortsatt spridning kan ske på ytan med hjälp av nederbörd till närliggande dike 
eller dagvattenbrunnar vidare direkt till recipient. Spridning kan även ske via 
sprickor till underliggande jordlager.  
 

2. Under hårdgjord yta.  
Om en förorening finns i marklagren under en förhållandevis tät yta 
(asfalt/betong) ovan grundvattnet kommer föroreningen att ligga stilla om 
denna är i fast fas. Om den är i flytande fas kommer den mängd som inte 
fastläggs kring partiklar eller genom kapillär kraft att spridas nedåt. 
 

3. Under ej hårdgjord yta, så som gräs eller grus.  
Föroreningar kan här spridas med hjälp av nederbörd som perkolerar ner 
genom marklagren till grundvattnet. En fortsatt spridning kan ske med 
grundvattnet till diken, vattendrag och vidare till sjöar. 
 
Ytterligare spridning kan ske genom att ytliga föroreningar adsorberas till 
jordpartiklar och därmed kan spridas som damm med vind.  
 
Vissa petroleumkolväten kan avges som gas.  
 

4. Vid markarbeten, så som schaktning.  
Spridning kan även ske vid markarbeten, i samband med exempelvis 
schaktning. Föroreningar som tidigare har varit under en tät yta blir nu utsatt 
för väder och vind. Damm och ångor kan frigöras och nederbörd kan föra 
föroreningar vidare till yt- och grundvatten.  
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8.4 Exponeringsrisk 
De som bedöms kunna bli exponerade av föroreningarna är människor och djur: 

- Människor och djur kan exponeras genom inandning av damm, hudkontakt 
och intag av jord då föroreningen finns ytligt i jordlagren eller om denna 
exponeras i samband med markarbeten.  
 

- Både människor och djur kan exponeras genom intag av växter som har tagit 
upp föroreningar. Ingen odling förekommer inom området men däremot på 
närliggande fastighet i söder. 
 

- Människor och djur kan exponeras av förorenat ytvatten i diken och 
vattendrag.  

Om föroreningen sprids vidare till Knivstaån kan även exponering ske via intag av fisk. 

Det finns inga kända vattentäkter i närområdet där människor eller djur kan påverkas 
av förorenat grundvatten. 

Uppmätta halter i jord bedöms ej ge upphov till ångor som innebär risk för 
inomhusmiljö.  

 

9 Sammanfattning och rekommendationer 

9.1 Påträffade föroreningar  
Av utförd undersökning framgår att marken inom området ställvis är förorenad.  

De föroreningar som har påträffats i jord är:  

• Metaller: arsenik, bly och cobolt. 
• Petroleumkolväten: alifater (>C16-C35), PAH(M) och PAH(H) 

Andelen jordprover som påvisade föroreningsnivåer över KM var 61 % samt över MKM 
var 22 %. 

De föroreningar som påträffades i grundvattnet är:   

• Metaller: Arsenik, bly, krom och nickel. 
• Petroleumkolväten: Aromater (>C16-C35), PAH(M) och PAH(H). 

 

9.2 Förslag och rekommendationer 
ÅF föreslår att en fördjupad riskanalys utförs där platsspecifika riktvärden tas fram 
som visar acceptabla föroreningsnivåer för jordmassor på denna specifika plats. 

ÅF rekommenderar att en schaktplan tas fram inför framtida planerade schaktarbeten 
där marklagren förklassificeras med tanke på hur massorna kan återanvändas eller ska 
deponeras/behandlas. En plan behövs även för hur förorenat dag- och länsvatten ska 
omhändertas i samband med schaktning.  
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ÅF rekommenderar vidare att en arbetsmiljöplan tas fram inför markarbeten som blir 
styrande för att minska risken för spridning av föroreningar och exponering av 
människa och miljö.  

Ytterligare saneringsåtgärder kan bli aktuella av kvarvarande massor inom 
fastigheterna för att minska riskerna för negativ påverkan på människa och miljö. 
Utförd undersökning är av översiktlig karaktär och ytterligare undersökningar behövs 
för att exempelvis:  

• avgränsa föroreningen horisontellt och vertikalt. 
• ta fram åtgärdsplan där saneringsmetod och förfarande beskrivs 

(bortschaktning eller annan).  

Observera att det finns en anmälningsplikt enligt Miljöbalken för påträffade 
föroreningar. Anmälan görs till kommunens miljömyndighet. 
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Potentiellt förorenade verksamheter

1 Allmänt 
Undersökningsområdet i Ängby har sedan 1950-talet brukats som industriområde. 
Verksamheten har i huvudsak varit inriktad mot fordon, vilket den är än idag. Till en 
början var markytan inom området täckt med grus men med tiden har ytorna blivit 
asfalterade. Ett flertal undersökningar har gjorts inom industriområdet, nedan kommer 
en sammanfattning av inhämtat bakgrundsmaterial. 

2 Examensarbete Mälardalens Högskola, 2001
På fastigheten Ängby 2:7 gjorde Tryggvi Valderimarsson och Christine Sjökvist från 
Mälardalens Högskola ett examensarbete daterat 2001-06-25. Titeln på arbetet är 
Undersökning av dagvatten och mark vid Vägverkets Produktion Mitts fastigheter 
Ängby 2:7 i Knivsta. Syftet var att kartlägga föroreningsspridningen kring ett dike, 
kartlägga områdets avrinningsområden med avseende på föroreningsbelastningen, 
kartlägga dagvattenutloppen samt ge förslag på tekniska lösningar. 

Inom fastigheten hade konstaterats att det förekommer en hel del demontering och 
skrotning av verksamhetens maskinpark samt oljeläckage från uppställda maskiner. 
Stora öppna ytor användes som lager för allehanda material så som däck, delar till 
vägräcken, kringutrustning till verksamhetens maskinpark, mobila bränsletankar och 
diverse byggmaterial. Olja och andra föroreningar rann tillsammans med dagvatten 
ned i ett dike som leds vidare till Knivstaån som i sin tur mynnar ut i Mälaren. 

Undersökningar gjordes längst det dike som är beläget i centrala delar av 
industriområdet. Av undersökningen framgår att diket avvattnar ett område på ca 0,7 
hektar där markytan det till största del är hårdgjord. 

Provtagning genomfördes i dike (inlopp, mitten och utlopp), i mark inom ca 2,5 m från 
dikets utlopp och grundvatten vid utloppet och ca 3,5 m från dikets utlopp. I diket 
påträffades förhöjda halter av:

 Metaller
 Opolära kolväten
 Totalt extraherade alifater
 Lägre pH

Vid utloppet av diket var halterna högre än respektive riktvärde, med undantag för 
metaller som endast var förhöjda. För inloppet och mittenområdet, var halterna under 
riktvärde för respektive ämne. De föroreningar som påvisades vid utloppet var högst i 
det översta jordlagret 0-10cm och avtog betydande med djup. 

Beräkningar i examensarbetet gav resultaten som visar att från fastigheten rinner det 
årligen ut:

 30 kg olja
 Ca 4 ton suspenderad substans
 5kg zink
 1 kg koppar
 3 kg bly

Som förslag föreslogs att en oljeavskiljare ska installeras för att rena dagvattnet innan 
den lämnar fastigheten. 
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Figur 1. Lokalisering av dike. Går mellan fastigheterna inom industriområdet. Källa: 
Valderimarsson & Sjökvist (2001).

3 Föreläggande att undersöka utbredning av 
markförorening, 2006

Knivsta kommuns bygg- och miljönämnd förelägger Vägverket Produktion att 
undersöka utbredningen av en förorening som har konstaterats på Ängby 2:7. Beslutet 
är daterat 2006-12-04. 

Det är i samband med grävarbetet för att byta ut en oljeavskiljare som man upptäcker 
dieselförorening i marken. Oljeavskiljaren ligger i bakkant på verkstaden. Enligt 
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uppgift är det troligen ett rör som har läckt. Föroreningen är enligt uppgift konstaterad 
i fyllnadsmassorna ner till 3 m djup. 

4 Uppföljningsfråga från Knivsta kommun, 2008
Efter examensarbetet, där man påträffat oljeföroreningar i dike (se ovan), önskar 
Knivsta kommun att få in skriftliga uppgifter vilka åtgärder som har vidtagits och vilka 
som eventuellt kvarstår samt uppföljning på vad som gjorts efter. Frågan ställdes av 
Knivsta kommun den 28 februari 2008 till Vägverkets produktion.  

På Vägverket Produktion svarar man att:

Man satt in en stor oljeavskiljare ned i den punkt där nämnda dike mynnar ut från 
fastigheten (vid infarten). Oljeavskiljaren är försedd med larm. 

Okontrollerad avrinning från belagda ytor förebyggs genom att kantsten leder 
dagvatten till oljeavskiljare. Vidare har filterinsatser satts ned i de dagvattenbrunnar 
som inte är kopplade till oljeavskiljaren. 

Under oktober-november utfördes en översiktlig provtagning som uppföljning till de 
oljeföroreningar som påträffades i diket. Resultatet dokumenterades i Förorenad mark 
på Vägverkets fastigheter, 2003 (se Figur 5 nedan).  

1 december 2006 utfördes en schaktning för nedsättning av en provtagningsbrunn vid 
verkstaden. I samband med detta bestämdes att en befintliga oljeavskiljare skulle 
bytas ut. Den entreprenören som utförde schaktningen konstaterade att massorna 
luktade diesel. Enligt överenskommelse med miljökontoret i Uppsala beslutades att 
endast utföra den schaktning som krävdes för att byta oljeavskiljaren. Uppgrävda 
massor fördes till deponi. Ny oljeavskiljare sattes ned och kringfyllning skedde med 
rena massor. 

2008 utfördes jordprovtagning på hela fastigheten av Vägverket Konsult för att få en 
överblick av föroreningsgraden på Ängby 2:7. När svaret skickas in till Knivsta 
kommun var rapporten ännu inte färdigställd. Se avsnitt 5. 

5 MTU, Vectura 2009
Vectura har utfört en miljögeoteknisk undersökning på fastigheten för att utreda 
föroreningsnivåer samt spridningsförutsättningar för eventuella föroreningar inom 
fastigheten Ängby 2:7. Rapporten är daterad 2009-03-06.

I förundersökningen identifierades följande riskobjekt:
- KV1. Området kring verkstaden
- KV2. Området kring vagnverkstaden
- KU1. Uppställningsplats maskiner
- KU2. Uppställningsplats maskiner
- KU3. Saltupplag
- KF1. Området kring förrådet
- KS1. Spolplatta
- KO1. Oljecistern
- KT1. Transformator

De olika riskobjekten finns utmarkerade i Figur 2. Jordprovtagning genomfördes i 26 
punkter. Även grundvattenrör installerades, inomhusluft testades och provtagning av 
asfalt. Placering av provpunkterna har tyvärr inte erhållits. I Tabell 1 redovisas vilka  
föroreningar som har påträffas inom fastigheten samt överskridande riktvärde, dock 
saknas karta för lokalisering av provtagningspunkter.  
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Figur 2. Riskobjekt identifierade av Vectura, 2009. 

Tabell 1.  Sammanställning av provpunkter där man påträffat förorening inom Vecturas 
miljögeotekniska undersökning. 

Provpunkt Ämne Över riktvärde

KU307:24 Zink (710 mg/kg TS) MKM

KV207:14 Summa PAH H KM

KU107:18 Summa PAH H KM

KU307:24 Bly KM

KU107:20 Kobolt KM

KV107:08 Motorolja

KV207:15 Motorolja

Rapporten konstaterar att:
Utförda undersökningar visar att påverkan på mark från verksamheter inom det 
undersökta området är relativt liten. Dock förekommer föroreningar av framför allt 
metaller, alifater, PAH, klorid, diklormetan och tribrommetan inom området. 
Förekomsten av lättflyktiga lösningsmedel i jord indikerar att hotspots av dessa ämnen 
kan förekomma inom området.

6 Porgasundersökning, Vectura 2010. 
Vectura fick på uppdrag av Svevia att genomföra porgasmätningar vid vägstationen i 
Knivsta. Rapporten är daterad 2010-05-07. Undersökningen genomfördes med att en 
marksond drev ner ca 0,5m under markytan. Platserna är redovisas i Figur 3. 
Laboratorieanalys utfördes med avseende på klorerande lösningsmedel, klorerade 
nedbrytningsprodukter och VOC. Resultatet visade att:
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 I provpunkterna KV 109:04, KV 109:05, KV 109:06 och KV 109:07 har 
klorerade kolväten, kloroform, detekteras. I KV 109:07 finns även ämnet 
tetraklormetan. 

 Förhöjda halter av VOC, mätt som kolväteblandning från C8-C11, påvisades i 
samtliga provpunkter förutom KV 109:01.

Figur 3. Provpunkter porgasundersökning utförd av Vectura, 2010. Rödmarkerade provpunkter 
påvisar ämnen över detektionsgräns. Blå provpunkt gav inget utslag. 

7 Resultat av kontrollprogram, 2011. 
Ett kontrollprogram har genomförts av ÅF för att kontrollera grundvattenkvalitén på 
Svevias fastighet Ängby 2:7. Provtagning har skett mellan juni 2010 och maj 2011. 
För provpunkterna se Figur 4 .  

Vid provpunkt K3 upptäcktes vid första provtillfället 2010-06-07 ett blyvärde som 
bedöms som måttligt allvarligt tillstånd (10-30 µg/L) för att sedan ligga under mindre 
allvarligt tillstånd vid övriga provtillfällen. 

Zink har i K4 påvisats vid måttligt allvarligt tillstånd (60-180 µg/L) vid två tillfällen. 
Även K2 har vid ett tillfälle legat inom måttligt allvarligt tillstånd 
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Figur 4. Placering av grundvattenrör för ÅF:s kontrollprogram 2010-2011. 

8 Tidigare MIFO-undersökningar
Nedan sammanfattas fyra MIFO-undersökningar (Metodik för Inventering av 
Förorenade Området). En är uppförd av Vägverket produktion och tre MIFO-blanketter 
finns registrerade hos Knivsta Kommun. Vägverket produktion är uppförd som en del i 
en metodikhandledning och behandlar flera av Vägverkets fastigheter. De tre 
registrerade inkluderar alla fastigheter som finns inom Ängby industriområde.

8.1 Förorenad mark på Vägverkets fastigheter, 2003
I rapporten Förorenad mark på Vägverkets fastigheter: metodutveckling för att 
effektivisera vidare kartläggning, från 2003 undersöks tre fastigheter enligt 
Naturvårdsverkets MIFO-metod, varav en är Ängby 2:7. 

Vägverket genomförde en provtagning på 5 platser, se Figur 5. Provpunkterna sattes i 
ledningsgravarna med hänsyn till spridningsförutsättningar. Grundvattenrör sattes i 
provpunkterna 1,3 och 4. Omfattningen på analyserna presenteras inte. 
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Figur 5. Provtagningsplatser i rapporten Förorenad mark på Vägverkets fastigheter, 2003.

Resultaten visar en mycket heterogen förekomst av föroreningar. Tyvärr har inga 
provresultat delgivits. I rapporten skriver Vägverket: 

 Höga halter förekommer av alifater. 
 Vissa metaller i grundvatten överstiger gränsvärden för statusen ”allvarligt” 

enligt Naturvårdsverket.

Nivåerna i grundvattnet kan åtminstone till viss del förklaras av högt partikelinnehåll. 

Halter av kolväten som klassas som ”allvarligt” eller ”mycket allvarligt” finns i 
grundvatten och mark vid dieselcisternen, provpunkt 4, och vid diket utmed 
fastighetens södra kant (se även Mälardalens högskola, 2001). 

Resultatet redovisas i Figur 6. Klassningen enligt MIFO satt till riskklass 2. De mest 
betydande föroreningarna är alifater: smörjoljor, diesel och liknande. Känsligheten och 
skyddsvärdet bedöms som högt. Sammantaget hamnar tyngdpunkten inom riskklass 
2.
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Figur 6. Konstaterat förorenade områden vid fastighet Ängby 2:7, Knivsta. Notera att 
områdesgränsen för de förorenade områdena är ungefärlig. Källa: Förorenad mark på Vägverkets 
fastigheter. Vägverket produktion, 2003. 

8.2 Vägstationen Maskindepå Knivsta, Svevia. 
MIFO-blanketten hanterar fastigheterna Ängby 2:7 och Knivsta-Tarv 5:1, båda ägda 
av Svevia, tidigare Vägverket. Informationen är uppdaterad 2010-08-05. MIFO-
bedömning har gjorts enligt fas 1 och klassificerats som riskklass 2, Stor risk. Enligt 
MIFO står det att:

 verksamheten består bl.a. av centrallager, maskinuthyrning, skrotning och 
demontering av maskiner. Sedan 50-talet har Vägverket bedrivit verksamhet 
på platsen. I början vägstation.

 beskrivning av nuvarande processer så finns det en fordonsverkstad samt 
fordonstvätt (ca 1000 bilar per år).

 av hanterade kemikalier finns oljor (inkl. eldningsolja), bränsle, batterier, 
blästersand, förorenat saneringsmaterial, nickel, bly och kadmium. 

 Lokalisering av förorenad mark finns vid bränsletank och vid dike och består 
av olja och bränsle.

 det finns ett kallförråd var kemikalier förvaras. En ansökan har hittats om att 
förvara 6000 L spillolja, gasoltuber. 100 L acetylen, 5000 burkar aerosoler, 
4500 L sprit och 2000 L nafta.

Noterat står även att när en dagvattenledning under Ängby industriområde skulle 
rengöras upptäcktes ett oljeutsläpp och 40 ton oljeblandad sand togs omhand. Sanden 
innehöll troligen också avfettningsmedel.

8.3 Alsike maskin
MIFO-blanketten hanterar fastigheterna Knivsta-Tarv 3:18 och 3:19. Som nuvarande 
verksamhetsutövare är Alsike Maskin registrerad. Fastighetsägare är Ind AB (Håkan 
Johansson). Informationen är senast uppdaterad 2013-05-08. MIFO-bedömningen har 
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gjorts enligt fas 1 och klassificerad som riskklass 3, måttlig risk. Enligt MIFO står det 
att:

 verksamheten består av verkstad, bilvårdsanläggning, reparation av maskiner 
och fordon, påfyllning av olja, viss ytbehandling, tvätt, lackering, blästring och 
svetsning. Tidigare även sadelmakeri.

 av hanterade kemikalier finns smörjoljor, motoroljor, lack, lösningsmedel, 
blästersand och färger. 1995 omhändertogs bilvårdskemikalier som innehöll 
metylenklorid= diklormetan, vilket är en förbjuden kemikalier. 

 det funnits en oljetank på området, ca 1000L. 

 golvbrunnen i tvätthallen är ansluten till en oljeavskiljare. 

Det har funnits ett flertal verksamhetsutövare på fastigheten:

 1966: Bärbyverken, Karlsson & Co, Knivsta. Adress framgår inte.
 1967: Bärbyverken Mevold o Co, Knivsta. Tillv av lastflak till bilar 200 st. 

15 anställda.
 1969: Bärbyverken Melvold o Co, Knivsta. 
 1972: Bärbyverken AB, Knivsta. 1973: Knivsta Industri AB, Fornvägen 2, 

Knivsta. 
 1988: Melvolds Karosseri AB, Forngravsvägen 2, Knivsta. 
 1985/86: Melvolds Karosseri AB, Forngravsv 2, Knivsta. 
 1982/83: Melvolds Karosseri AB, Forngravsv 2, Knivsta.
 (Maskinköp i Uppsala AB. Ca 1986-1993. 
 Knivsta Mek och Maskin AB. 2007-I drift. (– Hyr av fastighetsägaren.) 
 Melins Service & Reparationer AB. 2009-2010 (nedlagt 2010)

Fastigheten ägs av industrifastigheter Håkan Johansson AB sedan 1989. 

8.4 Sörling-Ilsbo, Åkermans, Knivsta
MIFO-blanketten hanterar fastigheten Knivsta-Tarv 3:20. Nuvarande 
verksamhetsutövare är J.Sörling- Ilsbo. Informationen är senast uppdaterad 2013-05-
24. MIFO-bedömning har gjorts enligt fas 1 och klassificerats som riskklass 3, måttlig 
risk. Enligt MIFO står det att:

 nuvarande verksamheten i huvudsak är montering av lastbilar, ca 100 lastbilar 
per år. Svetsning, skärning av metaller, slipning, lackering, svarvning, 
fräsning. 

 tidigare verksamhet hade grävmaskinsverkstad och tvätt av grävmaskinerna. 
Processer som ingick: Blästring, slipning, svetsning, lackering.

 av hanterade kemikalier finns: Lösningsmedel, färg, thinner, små mängder 
klorerade lösningsmedel, metallskrot, oljor, skärvätskor, blästersand och 
emulsioner.

 Lokalisering av förorenad mark finns ställvis på flera platser. Synliga 
föroreningar vid platsbesök noterades vid västra staketet på flera platser och 
vid spilloljehanteringen på huvudbyggnadens östra gavel. Eldningsoljetank på 
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6 m3 bakom lagret. Tvättplatta på lagrets västra gavel. 

 På fastighetens nordvästra hörn finns massor som använts för att kunder och 
personal ska kunna provköra grävmaskiner när Åkermanns var verksamma 
(lades ner 1992). 

Det har funnits ett flertal verksamhetsutövare på fastigheten:

 1960 Åkersmans maskiner med verkstad, renovering av grävmaskiner. Fanns 
först mellen Q-star och Ängby krog. Byggdes nytt där Sörlings är i år. 

 Åtminstone sedan 1960 har verksamhet bedrivits på nuvarande plats.
 1977: Åkerman Maskiner AB. Knivsta. Bransch: Reparationsverkstäder för 

maskiner utom hushållsapparater
 1982: AB Åkerman maskiner i Knivsta
 1988: Åkerman maskiner i Sverige AB.
 Åkermans lade ner verksamheten ca 1992.
 Sedan 1993 tom idag 2013-05-24. Sörling sedermera Sörling-Illsbo AB

Figur 7. Översiktskarta över Knivsta-Tarv 3:20. Källa MIFOHistorik. 
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FÄLTANALYSPROTOKOLL

Analysprotokoll Borrprotokoll

Prov Datum Djup VOC* Lab- Djup Jordart Notering
(m) (ppm) analys (m)

17ÅF01 2018-01-10 0-0,5 1,5 x F[grSa] Fyllning av grusigt sand

0,5-1 1,0 F[grSa] Fyllning av grusigt sand

1-1,3 0,6 x F[grSa] Borrstopp, troligen berg/block

17ÅF02 2018-01-10 0-0,5 0,4 x grSa Blandat på skruv

0,5-1 0,9 Let gv-0,6m

1-1,5 0,3 Le Brunt

1,5-2 0,4 x Le

17ÅF03 2018-01-10 0-0,5 1,9 x F[grSa] Fyllning av grusigt sand

0,5-0,8 0,2 F[grSa] Fyllning av grusigt sand

0,8-1 Let Fuktigt

1-1,5 0,1 Le Gv-1,6m, gråbrunt

1,5-2 0,1 x Le Gråbrunt

2-2,5 1,2 Le Gråbrunt

2,5-3 0,2 Le Gråbrunt

17ÅF04 2018-01-09 0-0,5 2,4 x F[grSa] Fyllning av grusigt sand

0,5-1 0,6 F[grSa] Fyllning av grusigt sand

1-1,45 3,0 x F[grSa] Fyllning av grusigt sand

1,45-1,8 0,1 Le Gv-1,2m

1,8-3 2,0 Le

17ÅF05 2018-01-11 0-0,5 0,9 x F[Le] Fyllning av lera

0,5-1 1,0 F[Le] Fyllning av lera

1-1,5 1,3 F[grsaLe] Tegel & växtdelar

1,5-2 1,0 F[grsaLe] Tegel & växtdelar

2-2,4 1,4 x F[grsaLe] Fyllning av grusigt sandig lera

2,4-3 1,1 Let Torrskorpslera

17ÅF06 2018-01-11 0-0,2 7,8 x F[grSa] Fyllning av grusigt sand

0,2-0,5 2 Gy Gyttja

0,5-1 1,1 Gy Gyttja

1-1,5 1,5 (Gy)Le(t) Något gyttjig torrskorplera

1,5-2 0,8 Le(t) Något torrskorpig lera

2-2,5 1,0 x Le Gv-2,1m

2,5-3 1,0 Le Blött

*VOC: (Volatile Organic Compounds); fältanalys utförd med ett PID-instrument. Mätningen är endast relativ och syftar främst till att

ligga till grund för vidare undersökningar samt beslut om vilka prover som det behövs ackrediterad analys på. )

* Gv- Grundvatten

Förkortningar (jordarter): Exempel utskrivningar:

St = sten            Si = silt         Bl = block      F = fyllnadsmassor grusig siltig SAND grsiSa

Gr = grus            Le = lera      B = berg         Sa = sand något lerig siltig SAND (le)siSa

Mn = morän      Let = Torrskorpelera        Mu = mull   T=torv FYLLNING av sandigt grus F[saGr]

 Gy = Gyttja  D = Dy lerMORÄN  LeMn

Projekt: MTU Knivsta Ängby Laboratorium: ALS Scandinavia

Borrare: ÅF

Provtagare: Ingrid Beckholmen, Linnea Gunterberg

Provtagningsdatum: 2018-01-08 till den 11.e

Uppdragsansvarig: Eva-Karin Jonsson

Projektnummer: 745649
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Analysprotokoll Borrprotokoll

Prov Datum Djup VOC* Lab- Djup Jordart Notering

(m) (ppm) analys (m)

17ÅF07 2018-01-11 0-0,4 2,5 x F[grSa] Fyllning av grusigt sand

0,4-0,8 1,3 F[grSa] Fyllning av grusigt sand

0,8-1,5 1,4 Let Torrskorplera

1,5-2 0,9 leSi Lerig silt

2-2,5 0,9 x Le gv-2,1m

2,5-3 1,1 Le Blött

17ÅF08 2018-01-11 0-0,5 1,9 F[grSa] Fyllning av grusigt sand brun

0,5-1 3 x F[grSa] Fyllning av grusigt sand brun

1-1,5 1,8 F[grSa] Fyllning av grusigt sand

1,5-2 1,5 Let Torrskorpslera

2-2,5 1,2 Let Torrskorpslera Gv- 2,5m

2,5-3 2,2 x Let Torrskorpslera

17ÅF09 2018-01-10 0-0,5 2,2 F[grSa] Fyllning av grusigt sand brun org.

0,5-1 4,1 x F[grSa] Fyllning av grusigt sand brun org.

1-1,5 1,7 F[grsiLe] Fyllning av grusigt siltig lera Tegel

1,5-2 4,6 x F[grsiLe] Fyllning av grusigt siltig lera Tegel

2-2,5 3,3 siLe Grått

2,5-3 2,0 siLe Grått

17ÅF10 2018-01-10 0-0,5 1,8 x F[grSa] Fyllning av grusigt sand Tegel

0,5-1,2 1,2 F[grSa] Fyllning av grusigt sand Tegel

1,2-1,6 1,1 Let Torrskorpslera

1,6-2 1,0 Let Torrskorpslera

2-2,6 1,2 Let Torrskorpslera

2,6-3 1,3 x Let Blött

17ÅF11 2018-01-10 0-0,5 3,2 x F[grSa] Fyllning av grusigt sand

0,5-1 1,7 F[grSa] Fyllning av grusigt sand Svart

1-1,5 1,2 siLet siltig torrskorpslera

1,5-2 1 siLet siltig torrskorpslera

2-2,5 1,1 x siLet Gv- 2,5m

2,5-3 1 siLet siltig torrskorpslera

17ÅF12 2018-01-10 0-0,5 1,7 F[grSa] Fyllning av grusigt sand brun

0,5-1 1,9 x F[grSa] Fyllning av grusigt sand brun

1-1,5 1,2 Let Brun och grått

1,5-2 1,2 Let

2-2,5 1,8 x siLe Silvergrå krämig/mjuk

2,5-3 1 siLe

17ÅF13 2018-01-09 0-0,5 0,3 x F[grSa] Fyllning av grusigt sand Tegel

0,5-0,9 0,1 F[grSa] Fyllning av grusigt sand Tegel

0,9-1,5 0,9 Le Lera

1,5-2 1,0 Le Lera

2-2,5 1,0 x siLe Siltig lera

2,5-3 1,5 Le Lera

*VOC: (Volatile Organic Compounds); fältanalys utförd med ett PID-instrument. Mätningen är endast relativ och syftar främst till att

ligga till grund för vidare undersökningar samt beslut om vilka prover som det behövs ackrediterad analys på. )

* Gv- Grundvatten

Förkortningar (jordarter): Exempel utskrivningar:

St = sten            Si = silt         Bl = block      F = fyllnadsmassor grusig siltig SAND grsiSa

Gr = grus            Le = lera      B = berg         Sa = sand något lerig siltig SAND (le)siSa

Mn = morän      Let = Torrskorpelera        Mu = mull   T=torv FYLLNING av sandigt grus F[saGr]

 Gy = Gyttja  D = Dy lerMORÄN  LeMn
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Analysprotokoll Borrprotokoll

Prov Datum Djup VOC* Lab- Djup Jordart Notering

(m) (ppm) analys (m)

17ÅF14 2018-01-18 0-0,5 2,1 x F[grSa] Fyllning av grusigt sand

0,5-0,8 1,4 F[grSa] Fyllning av grusigt sand

0,8-1,5 1,0 Let Torrskorpslera

1,5-2 0,5 Let Torrskorpslera

2-2,5 1,3 Let Torrskorpslera

2,5-3 0,7 x Le Mycket blött

17ÅF15 2018-01-09 0-0,5 1,3 F[grSa] Fyllning av grusigt sand

0,5-0,7 14,8 x F[grSa] Fyllning av grusigt sand

0,7-1,5 8,7 Let Torrskorpslera

1,5-2 0,7 Let Torrskorpslera

2-2,5 15,3 x Le Lera

2,5-3 3,9 Le Lera

17ÅF16 2018-01-09 0-0,5 - x F[grSa] Fyllning av grusigt sand

0,5-1 8,9 F[grSa] Fyllning av grusigt sand

1-1,5 1 Let

1,5-2 1,l Let Grågrönt

2-2,5 0,5 Let Gyttjig, lite blått

2,5-3 0,5 x Let

17ÅF17 2018-01-09 0-0,4 1 x F[grSa] Fyllning av grusigt sand

0,4-1 1,7 gyLe Gyttja, luktar gamla växtdelar

1-1,5 0,0 x Let Gv- 1,7m

1,5-2 - Let

2-2,45 0,1 Le

2,45-3 0,0 Le

17ÅF18 2018-01-09 0-0,5 0,1 x F[grSa] Fyllning av grusigt sand

0,5-1 1,5 F[grleSa] Fyllning av grusigt lerig sand

1-1,5 1,6 x Let Gv- 1,3m

1,5-2 0,3 Let

2-2,5 0,3 Le

2,5-3 0,7 Le

17ÅF19 2018-01-09 0-0,6 2,2 x grSa

0,6-1 - Le

1-1,5 0,7 siLets

1,5-1,9 2,9 x siLets Borrstopp, troligen berg

17ÅF20 2018-01-09 0-0,5 - x grSa Mörkgrå/brun

0,5-1 7,7 siLe

1-1,5 2,0 siLe

1,5-2 2,7 siLe

2-2,4 0,6 x siLe borrstopp

*VOC: (Volatile Organic Compounds); fältanalys utförd med ett PID-instrument. Mätningen är endast relativ och syftar främst till att

ligga till grund för vidare undersökningar samt beslut om vilka prover som det behövs ackrediterad analys på. )

* Gv- Grundvatten

Förkortningar (jordarter): Exempel utskrivningar:

St = sten            Si = silt         Bl = block      F = fyllnadsmassor grusig siltig SAND grsiSa

Gr = grus            Le = lera      B = berg         Sa = sand något lerig siltig SAND (le)siSa

Mn = morän      Let = Torrskorpelera        Mu = mull   T=torv FYLLNING av sandigt grus F[saGr]

 Gy = Gyttja  D = Dy lerMORÄN  LeMn
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Analysprotokoll Borrprotokoll

Prov Datum Djup VOC* Lab- Djup Jordart Notering

(m) (ppm) analys (m)

17ÅF21 2018-01-09 0-0,5 1,2 x Sa Brungrå

0,5-1 0,1 Le Grått

1-1,5 0,7 Let

1,5-2 0,6 x Let Borrstopp, troligen berg

17ÅF23 2018-01-10 0-0,5 0,0 x F[grSa] Fyllning av grusigt sand

0,5-1 - F[grSa] Fyllning av grusigt sand

1-1,3 1,3 F[sigrSa] Fyllning av siltigt grusigt sand

1,3-1,5 x Let

17ÅF24 2018-01-10 0-0,5 1,1 x F[grSa]

0,5-1 0,5 F[grSa]

1-1,3 0,2 x F[grSa] Borrstopp

*VOC: (Volatile Organic Compounds); fältanalys utförd med ett PID-instrument. Mätningen är endast relativ och syftar främst till att

ligga till grund för vidare undersökningar samt beslut om vilka prover som det behövs ackrediterad analys på. )

* Gv- Grundvatten

Förkortningar (jordarter): Exempel utskrivningar:

St = sten            Si = silt         Bl = block      F = fyllnadsmassor grusig siltig SAND grsiSa

Gr = grus            Le = lera      B = berg         Sa = sand något lerig siltig SAND (le)siSa

Mn = morän      Let = Torrskorpelera        Mu = mull   T=torv FYLLNING av sandigt grus F[saGr]

 Gy = Gyttja  D = Dy lerMORÄN  LeMn
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Ängby industriområde, Knivsta 

Projektnummer: 745649

Analysresultat: Jord ENVIPACK Provtagningsdatum: 9-11 jan 2018

Ämne KM MKM

17ÅF12 

2-2,5

17ÅF14 

2,5-3

17ÅF16 

2,5-3

17ÅF19 

1,5-1,9

17ÅF23 

1-1,5

17ÅF20 

2-2,4

17ÅF21 

1,5-2

TS_105°C 78,4 75,9 74,5 83,2 83,4 81,5 80,9

As 10 25 5,84 3,88 5,2 <1.00 1,33 <1.00 1,65

Ba 200 300 136 120 108 46,6 32,5 40,3 58,4

Cd 0,8 12 0,32 0,21 0,22 0,11 <0.10 0,1 0,18

Co 15 35 16,1 14,1 12,6 9,78 7,74 9,33 12,7

Cr 80 150 48,2 42,7 41,2 25,4 24,3 23,7 34,2

Cu 80 200 45,9 34,7 35,3 18,4 20,9 16,6 25,5

Hg 0,25 2,5 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Mo 40 100 1,28 0,55 1,02 <0.40 1,3 <0.40 <0.40

Ni 40 120 30,2 24,2 23,3 13,2 12 12,7 20

Pb 50 400 20,3 16,6 15,6 12 8 11,7 15,6

Sn <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0

V 100 200 55,9 50,5 43,8 35,4 31,4 33 41,8

Zn 250 500 88,5 77,3 68,1 47,4 43,4 44,8 62,7

alifater >C5-C8 25 150 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

alifater >C8-C10 25 120 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0

alifater >C10-C12 100 500 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

alifater >C12-C16 100 500 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

alifater >C5-C16 100 500 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18

alifater >C16-C35 100 1000 <10 21 43 21 <10 <10 <10

aromater >C8-C10 10 50 <0.480 <0.480 <0.480 <0.480 <0.480 <0.480 <0.480

aromater >C10-C16 3 15 <1.24 <1.24 0,127 <1.24 <1.24 <1.24 <1.24

metylpyrener/ 

metylfluorantener <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0

metylkrysener/ 

metylbens(a)antracener <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0

aromater >C16-C35 10 30 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0

bensen 0,012 0,04 <0.0200 <0.0200 <0.0200 <0.0200 <0.0200 <0.0200 <0.0200

toluen 10 40 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100

etylbensen 10 50 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

m,p-xylen <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

o-xylen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

xylener, summa 10 50 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015

styren <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040

PAH, summa L 3 15 <0.12 <0.12 0,1 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12

PAH, summa M 3 20 <0.20 0,39 5,6 0,9 <0.20 <0.20 <0.20

PAH, summa H 1 10 <0.32 1,9 5,4 1,7 <0.32 <0.32 <0.32

diklormetan <0.800 <0.800 <0.800 <0.800 <0.800 <0.800 <0.800

1,1-dikloretan <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

1,2-dikloretan <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100

Fälttekniker: Ingrid Beckholmen, 

Linnea Gunterberg

NV:s riktvärden Provpunkt



Ängby industriområde, Knivsta 

Projektnummer: 745649

Analysresultat: Jord ENVIPACK Provtagningsdatum: 9-11 jan 2018

Ämne KM MKM

17ÅF12 

2-2,5

17ÅF14 

2,5-3

17ÅF16 

2,5-3

17ÅF19 

1,5-1,9

17ÅF23 

1-1,5

17ÅF20 

2-2,4

17ÅF21 

1,5-2

Fälttekniker: Ingrid Beckholmen, 

Linnea Gunterberg

NV:s riktvärden Provpunkt

1,2-diklorpropan <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

triklormetan <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030

tetraklormetan (koltetraklorid) <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

1,1,1-trikloretan <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

1,1,2-trikloretan <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040

hexakloretan <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

cis-1,2-dikloreten <0.0200 <0.0200 <0.0200 <0.0200 <0.0200 <0.0200 <0.0200

trans-1,2-dikloreten <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100

trikloreten 0,2 0,6 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

tetrakloreten 0,4 1,2 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

vinylklorid <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100

1,1-dikloreten <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100

monoklorbensen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

1,2-diklorbensen <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

1,3-diklorbensen <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

1,4-diklorbensen <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

1,2,3-triklorbensen <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

1,2,4-triklorbensen <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030

1,3,5-triklorbensen <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

triklorbensener, summa <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

1234-tetraklorbensen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

1235/1245-tetraklorbensen <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

pentaklorbensen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

tetra- och pentaklorbensener, 

summa <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

hexaklorbensen <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050

diklobenil <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

kvintozen-pentakloranilin, 

summa <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

2-monoklorfenol <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

3-monoklorfenol <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

4-monoklorfenol <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

2,3-diklorfenol <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

2,4+2,5-diklorfenol <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040

2,6-diklorfenol <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

3,4-diklorfenol <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

3,5-diklorfenol <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

2,3,4-triklorfenol <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

2,3,5-triklorfenol <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020



Ängby industriområde, Knivsta 

Projektnummer: 745649

Analysresultat: Jord ENVIPACK Provtagningsdatum: 9-11 jan 2018

Ämne KM MKM

17ÅF12 

2-2,5

17ÅF14 

2,5-3

17ÅF16 

2,5-3

17ÅF19 

1,5-1,9

17ÅF23 

1-1,5

17ÅF20 

2-2,4

17ÅF21 

1,5-2

Fälttekniker: Ingrid Beckholmen, 

Linnea Gunterberg

NV:s riktvärden Provpunkt

2,3,6-triklorfenol <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

2,4,5-triklorfenol <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

2,4,6-triklorfenol <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

3,4,5-triklorfenol <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

2,3,4,5-tetraklorfenol <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

2,3,4,6-tetraklorfenol <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

2,3,5,6-tetraklorfenol <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

pentaklorfenol <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

klorfenoler, summa <0.19 <0.19 <0.19 <0.19 <0.19 <0.19 <0.19

MTBE 0,2 0,6 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

PCB 28 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030

PCB 52 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030

PCB 101 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030

PCB 118 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030

PCB 138 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030

PCB 153 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030

PCB 180 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030

PCB, summa 7 0,008 0,2 <0.011 <0.011 <0.011 <0.011 <0.011 <0.011 <0.011

o,p'-DDT <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

p,p'-DDT <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

o,p'-DDD <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

p,p'-DDD <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

o,p'-DDE <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

p,p'-DDE <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

aldrin <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

dieldrin <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

endrin <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

isodrin <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

telodrin <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

alfa-HCH <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

beta-HCH <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

gamma-HCH (lindan) <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100

heptaklor <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

cis-heptaklorepoxid <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

trans-heptaklorepoxid <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

alfa-endosulfan <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010



Ängby industriområde, Knivsta 

Projektnummer: 745649

Analysresultat: Jord Provtagningsdatum: 9-11 jan 2018

Ämne KM MKM

17ÅF01 

0-0,5

17ÅF01 

1-1,3

17ÅF02 

0-0,5

17ÅF02 

1,5-2

17ÅF03 

0-0,5

17ÅF03 

1,5-2

17ÅF04 

0-0,5

TS_105°C 96,1 96,2 82,2 76,4 95,7 70,2 96,5

As 10 25 2,96 1,78 3,75 2,54 1,65 5,16 1,84

Ba 200 300 58,2 36 85,2 75,7 13,7 93,1 16,5

Cd 0,8 12 <0.1 <0.1 0,108 0,127 <0.1 0,112 <0.1

Co 15 35 4,92 6,9 9,01 12,6 4,48 14,6 7,8

Cr 80 150 17,5 32,8 27,1 35,7 14 43 25

Cu 80 200 22,1 19,9 25,5 24,2 10,4 29,4 23,4

Hg 0,25 2,5 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Mo 40 100                                                  

Ni 40 120 10,4 11,7 20,1 26,2 5,2 32,9 12,4

Pb 50 400 5,26 5,16 15,8 19,9 4,86 20,1 6,44

Sn                                                  

V 100 200 23,5 31,5 28,9 41,3 20,3 43,6 34,9

Zn 250 500 31,6 35,2 84,4 78,9 26,2 97,7 42,4

alifater >C5-C8 25 150 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

alifater >C8-C10 25 120 <50 <10 <10 <10 <10 <10 <10

alifater >C10-C12 100 500 <100 <20 <20 <20 <20 <20 <20

alifater >C12-C16 100 500 <100 <20 <20 <20 <20 <20 <20

alifater >C5-C16 100 500 <130 <30 <30 <30 <30 <30 <30

alifater >C16-C35 100 1000 140 37 40 33 <20 <20 39

aromater >C8-C10 10 50 <5.0 <1 <1 <1 <1 <1 <1

aromater >C10-C16 3 15 <5.0 <1 <1 <1 <1 <1 <1

metylpyrener/ 

metylfluorantener 5,9 2,5 1,1 <1 <1 <1 <1

metylkrysener/ 

metylbens(a)antracener <5.0 2 1,3 <1 <1 <1 <1

aromater >C16-C35 10 30 10 4,6 2,4 <1 <1 <1 <1

bensen 0,012 0,04 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

toluen 10 40 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

etylbensen 10 50 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

m,p-xylen <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

o-xylen <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

xylener, summa 10 50 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

styren <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

PAH, summa L 3 15 1,2 0,99 1,4 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15

PAH, summa M 3 20 35 15 3,1 <0.25 <0.25 0,26 <0.25

PAH, summa H 1 10 47 20 18 <0.3 <0.3 0,11 <0.3

NV:s riktvärden

Fälttekniker: Ingrid Beckholmen, 

Linnea Gunterberg

Provpunkt



Ängby industriområde, Knivsta 

Projektnummer: 745649

Analysresultat: Jord

Ämne KM MKM

TS_105°C

As 10 25

Ba 200 300

Cd 0,8 12

Co 15 35

Cr 80 150

Cu 80 200

Hg 0,25 2,5

Mo 40 100

Ni 40 120

Pb 50 400

Sn

V 100 200

Zn 250 500

alifater >C5-C8 25 150

alifater >C8-C10 25 120

alifater >C10-C12 100 500

alifater >C12-C16 100 500

alifater >C5-C16 100 500

alifater >C16-C35 100 1000

aromater >C8-C10 10 50

aromater >C10-C16 3 15

metylpyrener/ 

metylfluorantener

metylkrysener/ 

metylbens(a)antracener

aromater >C16-C35 10 30

bensen 0,012 0,04

toluen 10 40

etylbensen 10 50

m,p-xylen

o-xylen

xylener, summa 10 50

styren

PAH, summa L 3 15

PAH, summa M 3 20

PAH, summa H 1 10

NV:s riktvärden

Provtagningsdatum: 9-11 jan 2018

17ÅF04 

1-1,45

17ÅF05 

0-0,5

17ÅF05 

2-2,4

17ÅF06 

0-0,2

17ÅF06 

2-2,5

17ÅF07 

0-0,4

17ÅF07 

2-2,5

85 82,2 80,9 93,9 60,5 94,8 64,1

3,82 4,37 4,45 4,51 6,78 1,32 4,91

22,8 97,4 86,3 37,6 174 15,9 126

<0.1 0,108 0,206 0,139 0,199 <0.1 0,156

8,1 13,4 12,2 6,78 16,2 12,9 14,6

26,9 38,5 33,8 22,3 49,5 43,5 46,7

21,9 27 26,1 20,7 41,3 17,8 34,2

<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

                                                 

12,6 29,9 24,7 15,1 37,9 13,5 34

8,19 19,8 21,6 12,4 23,5 7,91 21,4

                                                 

33,7 39,4 38,7 38,7 46,8 56,8 44,7

50,1 80,4 108 61,8 105 65,4 96,1

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30

24 <20 <20 46 <20 <20 24

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15

<0.25 <0.25 0,31 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25

<0.3 <0.3 1,1 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

Fälttekniker: Ingrid Beckholmen, 

Linnea Gunterberg

Provpunkt



Ängby industriområde, Knivsta 

Projektnummer: 745649

Analysresultat: Jord

Ämne KM MKM

TS_105°C

As 10 25

Ba 200 300

Cd 0,8 12

Co 15 35

Cr 80 150

Cu 80 200

Hg 0,25 2,5

Mo 40 100

Ni 40 120

Pb 50 400

Sn

V 100 200

Zn 250 500

alifater >C5-C8 25 150

alifater >C8-C10 25 120

alifater >C10-C12 100 500

alifater >C12-C16 100 500

alifater >C5-C16 100 500

alifater >C16-C35 100 1000

aromater >C8-C10 10 50

aromater >C10-C16 3 15

metylpyrener/ 

metylfluorantener

metylkrysener/ 

metylbens(a)antracener

aromater >C16-C35 10 30

bensen 0,012 0,04

toluen 10 40

etylbensen 10 50

m,p-xylen

o-xylen

xylener, summa 10 50

styren

PAH, summa L 3 15

PAH, summa M 3 20

PAH, summa H 1 10

NV:s riktvärden

Provtagningsdatum: 9-11 jan 2018

17ÅF08 

0,5-1

17ÅF08 

2,5-3

17ÅF09 

0,5-1

17ÅF09 

1,5-2

17ÅF10 

0-0,5

17ÅF10 

2,5-3

17ÅF11 

0-0,5

92 78,3 86,1 84 93,8 74,4 95,8

9,92 5,53 4,3 4,35 2,43 5,35 1,59

40,2 115 72,5 88,1 50,9 83,6 18,6

<0.1 0,16 0,273 0,29 0,209 0,104 <0.1

8,16 13,2 10,5 10,1 6,67 11 4,59

35,9 41,1 39,7 43,4 29,4 33,5 11,5

45,5 34,4 38,7 41,4 34,4 25,3 13,2

<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

                                                 

24,3 30,2 32,7 30,8 21,7 24,7 6,74

18,4 19,8 73,9 87,6 55,6 19,5 6,68

                                                 

34,1 42,8 37,3 36,5 26,8 34,3 18,6

53,5 89,1 95,4 99,4 97 76 28,2

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30

30 <20 500 340 60 39 <20

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15

<0.25 <0.25 0,49 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25

<0.3 <0.3 1,1 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

Fälttekniker: Ingrid Beckholmen, 

Linnea Gunterberg

Provpunkt
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Analysresultat: Jord

Ämne KM MKM

TS_105°C

As 10 25

Ba 200 300

Cd 0,8 12

Co 15 35

Cr 80 150

Cu 80 200

Hg 0,25 2,5

Mo 40 100

Ni 40 120

Pb 50 400

Sn

V 100 200

Zn 250 500

alifater >C5-C8 25 150

alifater >C8-C10 25 120

alifater >C10-C12 100 500

alifater >C12-C16 100 500

alifater >C5-C16 100 500

alifater >C16-C35 100 1000

aromater >C8-C10 10 50

aromater >C10-C16 3 15

metylpyrener/ 

metylfluorantener

metylkrysener/ 

metylbens(a)antracener

aromater >C16-C35 10 30

bensen 0,012 0,04

toluen 10 40

etylbensen 10 50

m,p-xylen

o-xylen

xylener, summa 10 50

styren

PAH, summa L 3 15

PAH, summa M 3 20

PAH, summa H 1 10

NV:s riktvärden

Provtagningsdatum: 9-11 jan 2018

17ÅF11 

2-2,5

17ÅF12 

0,5-

17ÅF13 

0-0,5

17ÅF13 

2,5-3

17ÅF14 

0-0,5

17ÅF15 

0,5-0,7

17ÅF15 

2-2,5

64,6 96,5 95,6 74,5 94,2 95,7 73,7

6,16 1,08 0,991 6,02 1,29 1210 4,6

148 12,1 10,7 110 22,1 90,8 87,8

0,2 <0.09 <0.1 0,176 <0.1 <0.1 0,105

15,7 3,72 3,45 13,6 3,75 20,9 9,55

46,1 8,06 9,71 41,1 12,6 20,2 27,9

37,7 8,83 9,14 31 15,7 20,7 24,9

<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

                                                 

37,1 4,32 4 28,7 7,28 12 22,2

22,3 4,5 5,7 20,6 4,96 9,95 16,6

                                                 

45,3 14,4 14,7 40 16,8 26,8 31,4

100 22,3 24,7 86,8 26,4 45,3 68,1

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <20 <10

<20 <20 <20 <20 <20 <40 <20

<20 <20 <20 <20 <20 <40 <20

<30 <30 <30 <30 <30 <55 <30

53 <20 43 48 <20 87 61

<1 <1 <1 <1 <1 <2.0 <1

<1 <1 <1 <1 <1 <2.0 <1

<1 <1 <1 <1 <1 3,2 2,3

<1 <1 <1 <1 <1 2,2 1,9

<1 <1 <1 <1 <1 5,4 4,2

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.15 <0.15 <0.15 <0.15 0,3 0,69 0,97

<0.25 <0.25 <0.25 <0.25 0,7 10 7

<0.3 <0.3 0,084 <0.3 3,5 18 15

Fälttekniker: Ingrid Beckholmen, 

Linnea Gunterberg

Provpunkt



Ängby industriområde, Knivsta 

Projektnummer: 745649

Analysresultat: Jord

Ämne KM MKM

TS_105°C

As 10 25

Ba 200 300

Cd 0,8 12

Co 15 35

Cr 80 150

Cu 80 200

Hg 0,25 2,5

Mo 40 100

Ni 40 120

Pb 50 400

Sn

V 100 200

Zn 250 500

alifater >C5-C8 25 150

alifater >C8-C10 25 120

alifater >C10-C12 100 500

alifater >C12-C16 100 500

alifater >C5-C16 100 500

alifater >C16-C35 100 1000

aromater >C8-C10 10 50

aromater >C10-C16 3 15

metylpyrener/ 

metylfluorantener

metylkrysener/ 

metylbens(a)antracener

aromater >C16-C35 10 30

bensen 0,012 0,04

toluen 10 40

etylbensen 10 50

m,p-xylen

o-xylen

xylener, summa 10 50

styren

PAH, summa L 3 15

PAH, summa M 3 20

PAH, summa H 1 10

NV:s riktvärden

Provtagningsdatum: 9-11 jan 2018

17ÅF16 

0-0,5

17ÅF17 

0-0,4

17ÅF17 

1-1,5

17ÅF18 

0-0,5

17ÅF18 

1-1,5

17ÅF19 

0-0,6

17ÅF20 

0,5-1

95,3 95,3 75,7 96,7 80,8 97,2 80,2

2,57 1,7 3,26 1,97 4,4 2,79 2,97

144 22,9 91,9 84,8 80,2 49,1 87,7

<0.1 <0.1 0,137 <0.1 0,119 <0.1 0,132

7,55 6,41 17,4 5,43 9,98 6,21 13,7

25,4 19,7 47,4 16,4 30,7 21,6 39,3

61,2 18,8 27 17 24,4 19,2 28,3

<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

                                                 

14,7 10,6 38,3 7,69 22,4 9,33 30,1

9,72 7,53 23,2 11,8 16,3 17 17,8

                                                 

29,5 26,2 38,4 23,8 30,6 30,4 40,4

48,8 53,6 113 42,8 75,3 41,6 89,6

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30

37 <20 23 47 26 <20 <20

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

1,6 <1 <1 <1 <1 <1 <1

2,2 <1 <1 1,1 <1 <1 <1

1,7 <1 <1 <1 <1 <1 <1

3,9 <1 <1 2,1 <1 <1 <1

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

0,89 <0.15 <0.15 0,34 <0.15 <0.15 <0.15

17 <0.25 <0.25 4,7 0,13 0,97 <0.25

14 <0.3 <0.3 8,1 0,12 1,9 <0.3

Fälttekniker: Ingrid Beckholmen, 

Linnea Gunterberg

Provpunkt



Ängby industriområde, Knivsta 

Projektnummer: 745649

Analysresultat: Jord

Ämne KM MKM

TS_105°C

As 10 25

Ba 200 300

Cd 0,8 12

Co 15 35

Cr 80 150

Cu 80 200

Hg 0,25 2,5

Mo 40 100

Ni 40 120

Pb 50 400

Sn

V 100 200

Zn 250 500

alifater >C5-C8 25 150

alifater >C8-C10 25 120

alifater >C10-C12 100 500

alifater >C12-C16 100 500

alifater >C5-C16 100 500

alifater >C16-C35 100 1000

aromater >C8-C10 10 50

aromater >C10-C16 3 15

metylpyrener/ 

metylfluorantener

metylkrysener/ 

metylbens(a)antracener

aromater >C16-C35 10 30

bensen 0,012 0,04

toluen 10 40

etylbensen 10 50

m,p-xylen

o-xylen

xylener, summa 10 50

styren

PAH, summa L 3 15

PAH, summa M 3 20

PAH, summa H 1 10

NV:s riktvärden

Provtagningsdatum: 9-11 jan 2018

17ÅF21 

0-0,5

17ÅF23 

0-0,5

17ÅF24 

0-0,5

17ÅF24 

1-1,3

83,6 97,2 95,3 95,7

2,12 0,982 1,54 2,11

24,7 14 18,5 12,4

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1

6,2 4,99 6,85 5,62

22,7 14,6 23,5 16,2

32,4 11,1 20,7 13,5

<0.2 <0.2 <0.2 <0.2

                            

16,6 5,88 11,3 6,56

8,46 5,99 10,5 6,84

                            

24,1 21,8 30,6 28,6

36 34,3 41,1 37,6

<10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10

<20 <20 <20 <20

<20 <20 <20 <20

<30 <30 <30 <30

<20 20 <20 20

<1 <1 <1 <1

<1 <1 <1 <1

<1 <1 <1 <1

<1 <1 <1 <1

<1 <1 <1 <1

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.15 <0.15 <0.15 <0.15

<0.25 <0.25 <0.25 <0.25

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3

Fälttekniker: Ingrid Beckholmen, 

Linnea Gunterberg

Provpunkt
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Sammanställning av analysresultat för grundvatten



Ytvatten

Metaller (µg/l)

Arsenik As (filtrerat) 10 3,50 1,10 1,90 24,40 23,20

Barium Ba (filtrerat) 1 000 36,70 75,40 39,20 893,00 477,00

Bly Pb (filtrerat) 10 50 4,10 1,60 4,80 107,00 146,00

Kadmium Cd (filtrerat) 5 <0.20 0,27 <0.20 1,07 1,32

Kobolt Co (filtrerat) 1,60 2,23 2,29 70,40 37,20

Koppar Cu (filtrerat) 1 000 12,50 6,20 10,00 156,00 137,00

Krom Cr (filtrerat) 50 6,30 <5.0 8,60 220,00 125,00

Kvicksilver Hg (filtrerat) 1 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 0,05

Molybden Mo (filtrerat) <1.0 <1.0 4,80 2,50 10,70

Nickel Ni (filtrerat) 20 4,10 4,00 6,10 170,00 79,70

Tenn Sn (filtrerat) <1.0 <1.0 <1.0 4,80 4,00

Vanadin V (filtrerat) 8,70 <5.0 12,50 257,00 170,00

Zink Zn (filtrerat) 1 000 18,70 <2.0 13,60 759,00 530,00

BTEX (µg/l)

Bensen 1 500 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Toluen 500 <0.50 <0.50 0,99 <0.50 5,07

Etylbensen <0.10 <0.10 0,33 <0.10 0,93

M/P/O-Xylen <0.20 <0.20 0,63 <0.20 3,99

Summa TEX <0.15 <0.15 1,40 <0.15 5,30

Styren <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Alifater (µg/l)

Alifater >C5-C8 300 <10 <10 <10 <10 <10

Alifater >C8-C10 150 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0

Alifater >C10-C12 300 <10 <10 <10 <10 <10

Alifater >C12-C16 3 000 <10 <10 <10 <10 <10

Alifater >C5-C16 <20 <20 <20 <20 <20

Alifater >C16-C35 3 000 <10 <10 19,00 27,00 290,00

Aromater (µg/l)

Aromater >C8-C10 500 <0.30 0,09 1,12 <0.30 3,64

Aromater >C10-C16 120 <0.775 <0.775 <0.775 <0.775 9,92

Aromater >C16-C35 5 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 39,40

MTBE Metyltertiärbutyleter 5 000 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

PAH (µg/l)

Benso(a)antracen 0,02 <0.010 <0.014 <0.014 16,60

Krysen 0,02 <0.010 <0.014 <0.014 16,20

Benso(b)fluoranten 0,07 <0.010 <0.014 0,02 24,60

Benso(k)fluoranten 0,03 <0.010 <0.014 <0.014 10,50

Benso(a)pyren 0,05 <0.010 <0.014 <0.014 32,70

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,03 <0.010 <0.014 <0.014 25,10

Dibenso(a,h)antracen 0,01 <0.010 <0.014 <0.014 5,66

Summa cancerogena PAH 0,24 <0.035 <0.049 0,02 130,00

Naftalen 0,01 0,03 0,06 <0.014 0,42

Acenaftylen 0,01 <0.010 <0.014 <0.014 1,47

Acenaften <0.010 <0.010 <0.014 <0.014 0,86

Ämne
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Fluoren <0.010 <0.010 <0.014 <0.014 2,75

Fenantren 0,01 <0.010 <0.014 0,02 12,30

Antracen 0,01 <0.010 <0.014 <0.014 5,26

Fluoranten 0,05 <0.010 <0.014 0,07 36,20

Pyren 0,05 <0.010 <0.014 0,06 29,40

Benso(g,h,i)perylen 0,05 <0.010 <0.014 <0.014 22,80

Summa övriga PAH 0,20 0,03 0,06 0,14 110,00

Summa PAH med låg 

molekylvikt
120 0,02 0,03 0,06 <0.021 2,70

Summa PAH med medelhög 

molekylvikt
5 0,13 <0.025 <0.035 0,14 86,00

Summa PAH med hög 

molekylvikt
0,5 0,29 <0.040 <0.056 0,02 150,00

Klorerade alifater (µg/l)

diklormetan <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0

1,1-dikloretan <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

1,2-dikloretan <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00

1,2-diklorpropan <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0

triklormetan (kloroform) <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30

tetraklormetan 

(koltetraklorid)
<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

1,1,1-trikloretan <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

1,1,2-trikloretan <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

hexakloretan <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

cis-1,2-dikloreten <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

trans-1,2-dikloreten <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

trikloreten <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

tetrakloreten <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

vinylklorid <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00

1,1-dikloreten <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

PBC (µg/l)

PCB 28 <0.00220 <0.00220 <0.00220 <0.00110 <0.00220

PCB 52 <0.00220 <0.00220 <0.00220 <0.00110 <0.00220

PCB 101 <0.00150 <0.00150 <0.00150 <0.000750 <0.00150

PCB 118 <0.00220 <0.00220 <0.00220 <0.00110 <0.00220

PCB 138 <0.00240 <0.00240 <0.00240 <0.00120 <0.00240

PCB 153 <0.00220 <0.00220 <0.00220 <0.00110 <0.00220

PCB 180 <0.00190 <0.00190 <0.00190 <0.000950 <0.00190

PCB, summa 7 <0.0073 <0.0073 <0.0073 <0.0037 <0.0073

Klorerade pesticider (µg/l)

o,p'-DDT <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

p,p'-DDT <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

o,p'-DDD <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

p,p'-DDD <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010



Ytvatten
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o,p'-DDE <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

p,p'-DDE <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

aldrin <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050

dieldrin <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

endrin <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

isodrin <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

telodrin <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

alfa-HCH <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

beta-HCH <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

gamma-HCH (lindan) <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

heptaklor <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

cis-heptaklorepoxid <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

trans-heptaklorepoxid <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

alfa-endosulfan <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

Klorbensener (µg/l)

monoklorbensen <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

1,2-diklorbensen <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

1,3-diklorbensen <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

1,4-diklorbensen <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

1,2,3-triklorbensen <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

1,2,4-triklorbensen <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

1,3,5-triklorbensen <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

1,2,3,4-tetraklorbensen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

1235/1245-tetraklorbensen <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

pentaklorbensen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

hexaklorbensen <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050

 Klorfenoler (µg/l)

2-monoklorfenol <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100

3-monoklorfenol <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100

4-monoklorfenol <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100

2,3-diklorfenol <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

2,4+2,5-diklorfenol <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

2,6-diklorfenol <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

3,4-diklorfenol <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

3,5-diklorfenol <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

2,3,4-triklorfenol <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

2,3,5-triklorfenol <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

2,3,6-triklorfenol <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

2,4,5-triklorfenol <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

2,4,6-triklorfenol <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

3,4,5-triklorfenol <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

2,3,4,5-tetraklorfenol <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

2,3,4,6-tetraklorfenol <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

2,3,5,6-tetraklorfenol <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

pentaklorfenol <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
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