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1 Bakgrund och syfte
Jordnära miljökonsult AB har på uppdrag av Kommunledningsförvaltningen, Plan- och byggenheten,
Skara kommun, utfört en miljöteknisk undersökning av porluft och trädved inom delar av fastigheten
Marieberg 2:1, Skara.
Skara kommun arbetar med en ny detaljplan för Skaravallen, som omfattar Mariebergsskolan,
förskolan Myrstacken samt grönytan däremellan. Enligt planbeskrivningen finns ingen känd
förorenad mark inom detaljplaneområdet. Dock har det ca 200 m öster om planområdet, på
fastigheten Heimdal 4 (St. Larsgatan), bedrivits en kemtvätt fram tills 1970-talet (Mifo Id: 162614)
riskklass 2, figur 1 (Länstyrelsen, 2020a). Informationen om verksamheten och eventuella
föroreningar är begränsad. I planbeskrivningen föreslogs att marken skulle provtas först i samband
med byggnation av planområdet för att utreda eventuell förorening och dess spridning (Skara
kommun, 2020). I samrådsprocessen ansåg dock länsstyrelsen att risken för föroreningar på grund av
tidigare kemtvättsverksamhet behöver undersökas innan planen kan antas. Resultatet från
undersökningen ska redovisas i planbeskrivningen och om åtgärder krävs ska genomförandet av
dessa säkerställas på lämpligt sätt (Länsstyrelsen, 2020b).
Syftet med den miljötekniska undersökningen är att bedöma:
•
•
•

om det förekommer föroreningar relaterade till den f d kemtvättsverksamheten inom
planområdet,
om den eventuella förekomsten innebär risk för människor som vistas i området, samt
behovet av eventuella ytterligare undersökningar, riskbedömningar eller åtgärder

2 Områdesbeskrivning
2.1 Allmänt
Området för planändring är beläget inom fastigheterna Marieberg 2:1, Vallen 2 och Niord 1, Skara. I
de östra delarna av området planeras utbyggnation av förskola och skola, se Figur 1. Den före detta
kemtvätten var belägen på fastigheten Heimdal 4, ca 200 m öster om det område där nybyggnation
av skola och förskola planeras.
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Figur 1.Översiktlig beskrivning av planområdet och närliggande f d kemtvätt (underlag erhållet av Skara kommun).

2.2 Nuvarande verksamhet
Inom aktuellt provtagningsområde finns idag två förskolor samt en parkering med en
återvinningsstation.

2.3 Geologi och hydrogeologi
Enligt SGU:s jordartskarta (SGU, 2020) för området utgörs de ytliga naturliga marklagren inom
undersökningsområdet av glacial lera. Tidigare geoteknisk undersökning vid Mariebergsskolan har
visat ett övre fyllnadslager med ca 0,2-1,0 m mäktighet (BGAB, 2006).
Utifrån topografi och hydrologi bedöms generell grundvattenströmning i området vara nordvästlig till
sydvästlig. Riktningen på undersökningsområdet är dock sannolikt påverkad av ledningsgravar, diken
och andra installationer i marken, varför den lokala grundvattenströmningen är svår att förutsäga.
Ytavvattning från området sker troligtvis via dagvattensystemet.
Närmaste recipient är Drysan belägen ca 300m norr om aktuellt undersökningsområde. Dysan flödar
i ost- västlig riktning via Hindsbosjön ut i Dofsan som i förlängningen mynnar ut i Vänern (VISS, 2020).
Drygt 700m söder om aktuellt undersökningsområde återfinns Afsen som även den flödar i ostvästlig riktning för att i förlängningen mynna ut i Värnen (VISS, 2020). Enligt SGU:s brunnarkiv finns
inga dricksvatten- eller energibrunnar belägna inom aktuellt undersökningsområde (SGU, 2020b).
Området är anslutet till kommunalt vatten och avlopp.

2.4 Känslighet och skyddsvärde
Det primära skyddsobjektet är i denna undersökning de barn som vistas på och i de befintliga och
planerade förskolor och skolor inom aktuellt undersökningsområde. Vidare återfinns bostadsområde
med familjehus i direkt anslutning till området i norr och öst.

2.5 Risk för föroreningar
Historiskt har olika tvättkemikalier använts för kemtvätt. Under tidigt 1900-tal användes olika
petroleumprodukter såsom varnolen (tvättnafta) och bensin. Under 1940-talet introducerades de
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klorerade alifatiska lösningsmedlen som ersättare, i första hand trikloretylen (TCE, trikloreten, tri). På
1950-talet ersattes trikloretylen till stora delar av perkloretylen (PCE, tetrakloreten) som var mindre
giftig och korrosiv. Perkloretylen är än idag den dominerande kemtvättvätskan. Under slutet av 1960talet introducerades freoner (CFC 11 och CFC 113) som en ny typ av tvättvätskor med bättre
egenskaper och låg toxicitet. Freonernas ozonnedbrytande egenskaper uppmärksammades dock på
1980-talet och 1995 förbjöds användningen av freoner.
Ur markföroreningssynpunkt är de klorerade lösningsmedlen trikloretylen och perkloretylen speciellt
problematiska. Det har visats sig att spill kan tränga igenom betonggolv, förstöra gummipackningar
och spridas via ledningsskarvar och ledningsgravar. Dessa kemikalier är tyngre än vatten och sjunker
därför genom grundvattenzonen och kan spridas på sätt som är svårt att förutsäga. De är också
flyktiga vilket gör att föroreningar i mark och grundvatten kan förångas och ansamlas i byggnader i
hälsoskadliga nivåer. Freoner å andra sidan är mer flyktiga än klorerade lösningsmedel och konsensus
är att hantering av freoner i kemtvättsammanhang sällan leder till betydande markföroreningar
(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2005)
Utifrån topografi och hydrologi bedöms den generell grundvattenströmning i området vara
nordvästlig till sydvästlig, vilket medför att det föreligger risk att eventuella föroreningar från
Heimdal 4 kan ha spridit sig, via grundvattnet, till aktuellt planområde och då framför allt till
områdets östra delar. Klorerade kolväten är flyktiga vilket gör att de kan ånga upp genom jorden och
in i byggnader belägna ovan föroreningen. Människor som vistas i byggnader ovan föroreningen kan
därigenom utsättas för förhöjda halter av dessa ämnen i inomhusluften.

3 Genomförande
3.1 Provtagningsstrategi
Eftersom aktuellt område ligger ca 200 m från den potentiella källan bedöms att provtagning av
porgasluft i mark är mest lämpligt för att bedöma risken avseende kemtvättsrelaterade föroreningar
inför utbyggnation av förskolan och skolan. Mätningen kompletteras med provtagning av trädved,
vilket är en bra metod för att indikera förekomst av klorerade kolväten i grundvattnet (Nordborg,
2006).
Provtagningen följer de riktlinjer som föreskrivs av Naturvårdsverket (2002) och Svenska geotekniska
föreningen (SGF, 2013).

3.2 Fältarbete
Provtagning av porluft och trädved har genomförts i de östra delarna av detaljplaneområdet, inom
del av fastigheten Marieberg 2:1, i nära anslutning till befintliga förskolor och planerade nybyggd
skola och förskola, se figur 2.
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Figur 2. Översiktsbild över planområdet med aktuellt område för provtagning av porluft och trädved markerat med röd
streckad linje (underlag erhållet av Skara kommun).

3.2.1 Porluft
Riktad, pumpad provtagning av porluft genomfördes den 19 augusti 2020, i fyra provpunkter (P1, P2,
P3 och P4) med hjälp av markspjut som installerades på ett djup av ca 0,65-0,9 m, se bilaga 1. De
nedersta 10 cm av markspjuten är slitsade så att porluft sugs in i spjutet och pumpas upp vid
provtagningen. Själva provtagningen genomfördes sedan under 120 minuter i respektive punkt. Till
pumparna kopplades dubbla adsorbentrör anpassade för analyserna. Adsorbentrören analyserades
på ackrediterat laboratorium (Eurofins Pegasus AB) med avseende på klorerade lösningsmedel och
dess nedbrytningsprodukter inklusive vinylklorid, BTEX, TVOC samt C9-C10 aromater.
Utomhustemperaturen vid tiden för provtagning var temperaturen ca 24 °C. En mer detaljerad
beskrivning av installationen återfinns i fältprotokollet i bilaga 2, tabell 1. För exakt pumpad
lastvolym för respektive pump, se analysrapporter, bilaga 4.
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Figur 1. Porluftsprovtagning med porgasspjut i provpunkt
P1.

Figur 2.. Porluftsprovtagning med porgasspjut i provpunkt
P4.

3.2.2 Trädved
Provtagning av trädved genomfördes den 13 augusti 2020. Proverna togs ut ur trädstammen ca 0,5 m
över marken på den sidan av stammen som var vänd mot den förmodade föroreningskällan, den fd
kemtvätten på Heimdal 4. Tre olika typer av träd provtogs, en lind (T1) en Björk (T2) samt ett
äppleträd (T3), se bilaga 2, tabell 2. Provtagningen genomfördes med tillväxtborr. Vedkärnorna (ca 3
cm långa och 4mm i diameter) fördes därefter direkt till en vial som förslöts med krymplock. Samtliga
laboratorieanalyser för trädved har utförts av Eurofins Environment Testing AB.

3.3 Laboratorieanalyser
Adsorbentrören från porluftsprovtagningen förvarades mörkt och i rumstemperatur innan de
skickades till laboratoriet via post dagen efter provtagningstillfället. Trädvedskärnorna från de tre
provtagna träden förvarades mörkt och kylt tills de lämnades på laboratoriet för analys samma dag
som provtagningen ägde rum.
För analysprogram, se tabell 1. Samtliga laboratorieanalyser har utförts vid Eurofins Environment
Testing AB, ackrediterat laboratorium enligt ISO/IEC 17025.
Tabell 1. Analysprogram för miljöteknisk undersökning av porluft och trädved inom del av Marieberg 2:1, Skara.

Analyspaket

Antal
Porluft

Trädved

Klorerade lösningsmedel (12 st) inkl vinylklorid

4

3

BTEX, TVOC+C9-C10-Aromater

4

-
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3.4 Riktvärden och bedömningsgrunder
3.4.1 Porluft
Då det inte finns några fastställda rikt- eller gränsvärden för porluft jämförs uppmätta halter initialt
med jämförvärden aktuella för inomhusluft. Att jämföra uppmätta halter i porluft med rikt- eller
gränsvärden för inomhusluft är dock mycket konservativt. När porluft lämnar marken och tränger
upp i luften ovan mark eller in i byggnader kommer en utspädning av luften att ske. Eventuella
föroreningar i luften kommer således också spädas. En utspädningsfaktor mellan uppmätt halt i
porluft är således nödvändig för att uppmätt halt ska kunna anses vara jämförbar med rikt- eller
gränsvärden för inomhusluft.
Uppmätta halter av klorerade lösningsmedel och dess nedbrytningsprodukter inkl. vinylklorid jämförs
med Naturvårdsverkets humantoxikologisk lågriskvärden (RfC), vilka utgår från ett tolerabelt dagligt
intag (TDI) och med riskbaserade koncentrationer (RISKinh- värden) för genotoxiska ämnen
(Naturvårdsverket, 2009). För jämförelse presenteras även Arbetsmiljöverkets hygieniska
gränsvärden (Arbetsmiljöverket, 2018). Dessa värden ska inte betraktas som riktvärden för porluft
eller för inomhusluft utan används för indikation.
För jämförelse av uppmätta halter av BTEX redovisas förutom Naturvårdsverkets riktvärden (RfC) och
(RISKinh) värden, lågriskkoncentrationer angivna av WHO (2000) samt bakgrundsvärden framtagna
eller sammanställda av AMM (2009) och Folkhälsomyndigheten (2018).

3.4.2 Trädved
Det saknas rikt- och gränsvärden i för föroreningar i trädved. Uppmätta halter i trädved används som
en indikation på förekomst av klorerade lösningsmedel och dess nedbrytningsprodukter i
grundvatten i området.

4 Resultat
4.1 Laboratorieanalyser
4.1.1 Porluft
En sammanställning av laboratoriets analysresultat återfinns i bilaga 3a. Samtliga analysrapporter
från laboratoriet återfinns i bilaga 4a.
Halter av bensen, toluen och xylener över detektionsgräns för analysen har identifierats i provpunkt
P1. Härutöver har halter av bensen över detektionsgräns för analysen detekterats i provpunkt P2.
Uppmätta halter av bensen i porluften är nästan två gånger över (P1) respektive i nivå med (P2)
tillämpade jämförvärden för inomhusluft.
Uppmätta halter av toluen och xylener är med god marginal under jämförvärden för inomhusluft.
Med avseende på klorerade lösningsmedel inklusive nedbrytningsprodukter har en halt av kloroform
(triklormetan) över detektionsgräns för analysen uppmätts. Halten underskrider dock med god
marginal jämförvärden för inomhusluft. Resterande analyserade parametrar är under
detektionsgränsen för analysen. Halten av kloroform identifierades i provpunkt P1.
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4.1.2 Trädved
En sammanställning av laboratoriets analysresultat återfinns i bilaga 3b. Samtliga analysrapporter
från laboratoriet återfinns i bilaga 4b.
Analysresultatet från provtagningen av trädved visar inte på några förhöjda föroreningshalter av
klorerade lösningsmedel inklusive nedbrytningsprodukter. Alla analyserade parametrar är under
detektionsnivån för analysen.

5 Föroreningssituation och riskbedömning
I utförd provtagning av BTEX-ämnen i porluft påvisades något förhöjda halter av bensen, toluen och
xylener. Bensen är genotoxiskt och cancerogent och har riskbaserade toxikologiska referensvärden
(Naturvårdsverket, 2009). Den halt av bensen som identifierats i provpunkt P1 är knappt två gånger
högre än Naturvårdverkets RISKinh-nivå och strax över WHO:s air quality guidelines samt generell
bakgrundsexponering enligt Folkhälsomyndigheten, vilka är riktvärden respektive generella nivåer för
bakgrundsexponering satta för inomhusluft (Naturvårdsverket, 2009; WHO, 2000; FHM, 2018).
Halten av bensen har uppmätts i porluft, dvs i luften som förekommer i mellanrummen mellan
jordkornen i marken. Eftersom porluften späds ut när den lämnar marken och tränger upp i luften
ovanför marken eller in i en byggnad så späds också en eventuell förorening ut. Att använda en
utspädningsfaktor på 10 för förhållandet mellan porluft och inomhusluft är att anse som mycket
konservativt. Beräkning utifrån uppmätt halt i P1 med denna utspädningsfaktor resulterar i en
potentiell halt av bensen i inomhusluft som är ca 6 gånger lägre än Naturvårdverkets RISKinh-nivå. Att
en utspädningsfaktor om 10 är mycket konservativ ses av att utspädningsfaktorn från luft på 0,35 m
under en byggnad och in till inomhusluften enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden
(Naturvårdsverkets rapport 5976) är ca 10 000 för ämnen med Henrys konstant större än 0,1.
Eftersom Henrys konstant för bensen är 0,16 skulle en utspädningsfaktor om 10 000 således kunna
anses applicerbar för beräkning av en eventuell halt i en framtida inomhusmiljö. En sådan
utspädningsfaktor skulle resultera i halter av bensen som är 5000 gånger lägre än Naturvårdverkets
RISKinh-nivå. Uppmätt halt av bensen i porluft anses således inte utgöra risk för människor i en
framtida inomhusmiljö inom detaljplaneområdet. Eftersom halterna inte anses utgöra en risk för
inomhusluften bedöms de heller inte utgöra en förhöjd risk för utomhusluften för människor som
vistas på området eftersom utspädningen till utomhusluft är ännu större.
Uppmätta halter av toluen och xylener är med god marginal under tillämpade jämförvärden för
inomhusluft och anses således har ingen beräkning av utspädningseffekter från porluft till
inomhusluft gjorts för dessa ämnen. Sammantaget bedöms inte dessa uppmätta halt utgöra någon
förhöjd risk för människors hälsa eller miljön.
I porluft identifierades även en låg halt av kloroform (triklormetan) över detektionsnivån för
analysen, men i en halt som med god marginal underskrider jämförvärden för inomhusluft. Halten
jämförs med jämförelsevärden för inomhusluft, eftersom det inte finns några riktvärden för porluft.
Eftersom uppmätt halt är låg och med god marginal underskrider de riskbaserade jämförvärdena för
inomhusluft har ingen beräkning av utspädningseffekter från porluft till inomhusluft gjorts. Uppmätt
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halt bedöms därför inte utgöra någon förhöjd risk för människors hälsa eller miljön. Övriga
porluftsprover samt analyserade prover från trädved visar inte på halter av kloroform (triklormetan)
över detektionsgränsen. Analysresultatet från trädvedsprovet uttaget från T1, vilket är nära beläget
provpunkt P1 från porluftsprovtagningen indikerar att föroreningen av kloroform inte är så pass
omfattande att den tagits upp av de provtagna träden.

6 Slutsatser och rekommendationer
Resultaten från utförd undersökning tyder inte på att det förekommer någon omfattande
föroreningssituation till följd av den f d kemtvätten, inom aktuell del av fastigheten Marieberg 2:1 i
Skara. Någon ytterligare åtgärd avseende kemtvättsrelaterade föroreningar anses inte nödvändig
inför aktuell planändring. Uppmätta halter anses inte utgöra någon förhöjd risk för människors hälsa
eller miljön inom aktuellt område.
Uppmätta halter av BTEX samt kloroform i främst provpunkt P1 bör dock ses som en indikation på att
det kan föreligga en förorening uppströms provtaget område vid eller närmare den f d kemtvätten.
För att säkerställa inomhusmiljön i bostadsområdet öster om Marieberg 2:1 rekommenderar
Jordnära miljökonsult att eventuell förorening orsakad av den f d kemtvätten undersöks vidare.
Initialt rekommenderas provtagning av inomhusluft, med avseende kemtvättsrelaterade ämnen, i
huset på fastigheten Heimdal 4.
Denna undersökning har varit översiktlig och urvalet av analysparametrar har baserats på
bakgrundsinformation och erfarenhetsmässiga bedömningar. Av naturliga skäl kan det inte uteslutas
att det finns lokala föroreningar i områden som inte undersökts eller att det förekommer ämnen och
föreningar som inte analyserats.
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