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Abstract 
The industrialization in Sweden has increased the large number of areas that have been 
contaminated with various types of pollution. One of those sites are the property Höjen 3:24 
in Arboga where “Arboga Mekaniska Verkstad” once been. The property wants to increase 
the use of the old former foundry building with the adjacent “plate-workshop” and believe 
there are two options for the building: That the building either should be used as a 
warehouse/concert hall, or rebuilt into a cultural center.  
 
An environmental evaluation has shown that the levels of heavy metals are over the Swedish 
environmental protection agency guidelines of less sensitive land. The purpose of this report 
has been to provide possible suggestions for remedial action for these two options and to 
describe the effects, consequences and costs of the various proposals. It appears from the 
report that there are two possible solutions to reduce exposure and proliferation of heavy 
metal pollution in the building. If the building is used for storage and concerts then the 
pollution should be encapsulated, while if the building is built into a cultural center, it is 
suggested that the pollutants are to be removed.  
 
In an encapsulation it is suggested that the floor surfaces are reconstructed, the walls must be 
painted with an elastic paint and all the dust on the beams are to be vacuumed. In addition to 
the measures proposed is that the ground floor is dug up and the walls are milled down a few 
millimeters to remove the highest levels of pollutions. But there are some uncertainties and 
knowledge gaps in the report. It is mainly the economic aspect as calculated using prices from 
construction firms on the Internet and estimates on the building's size and degree of pollution. 
There are also gaps and uncertainties about the pollution distribution and dissemination of  
building materials, soil and groundwater.  
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Förord 
Examensarbetet har genomförts vid Mälardalens högskola, Akademi för hållbar samhälls- och 
teknikutveckling. Där har vi studerat på miljövetenskapliga programmet sedan hösten 2006. 
Detta arbete omfattar 15 högskolepoäng vardera med inriktningen miljövetenskap. Arbetet har 
genomförts i samarbete med Meken Industripark AB i Arboga.   
 
Detta examensarbete har gett oss chansen att använda flera av de kunskaper som vi förvärvat 
under studietiden på programmet. Examensarbetet har även bidragit till att vi fått kunskap och 
förståelse kring ett nytt område, sanering av förorenade byggnader. Det har helt klart varit 
lärorikt och vi har fått god hjälp och stöttning på vägen från högskolan och yrkeslivet.   
 
Vi vill passa på att tacka några personer som har hjälpt oss med arbetet. Först vill vi börja 
med att tacka våran handledare Vesna Djokic för all hjälp och stöd vi har fått under arbetets 
gång. Det har varit till stor hjälp för oss. Vi vill även tacka Karl Bråtegren på Meken 
Industripark AB för de idéer, synpunkter och det material ni har bistått med till arbetet. Vidare 
vill vi tacka miljöenheten på Länsstyrelsen för förslaget på samarbetspartner och Miljö- och 
hälsoskyddsenheten i Arboga kommun för material. Slutligen vill vi också tacka våra familjer 
och vänner för stöttningen på vägen fram till målet. Vi hoppas att detta arbete kan vara till 
hjälp för Meken Industripark AB i Arboga men även till andra intresserade parter. 
 
Västerås den 2009-05-10 
 
 
_____________________________ 
 
 
Sandra Pettersson & Ulrika Vinberg 

 

 



   

Sammanfattning 
Sveriges utveckling till industriland har gett upphov till att ett stort antal områden blivit 
förorenade med olika typer av föroreningar. Ett flertal av dessa områden har blivit så 
förorenade att de riskerar att skada människors hälsa och miljön. Idag har drygt 80 000 
potentiellt förorenade områden kartlagts i Sverige och Arboga mekaniska verkstad är ett av 
dessa förorenade områden. Sverige riksdag har antagit 16 miljökvalitetsmål som ett steg i 
arbetet mot en hållbar utveckling. Ett av miljökvalitetsmålen är ”Giftfri miljö”. Målet 
innefattar ett flertal delmål, varvid två delmål behandlar ”Efterbehandling av förorenade 
områden”. 
 
I Arboga kommun, på fastigheten Höjen 3:24 har Arboga mekaniska verkstad en gång legat 
som är en före detta mekanisk verkstad där det har tillverkats bland annat järnvägsgods, 
strykjärn och manglar. Verksamheten bedrevs i ett flertal olika byggnader. På området finns 
idag till exempel en gammal gjuteribyggnad med angränsande plåtverkstad. Arboga 
mekaniska verkstad startade sin verksamhet år 1858 och år 1967 lades verksamheten i 
gjuteribyggnaden ned. Resterande verksamhet lades ned år 1982, när företaget gick i konkurs.  
Idag används gjuteribyggnaden med angränsande plåtverkstad endast till lagerlokal.  
 
Med uppdrag från Länsstyrelsen i Västmanland har SGI utfört en inventering av området 
enligt MIFO fas 2 med statliga medel. Gjuteribyggnaden med angränsande plåtverkstad 
riskklassades i en MIFO fas 1 utfört av länsstyrelsen till risklass 2, stor risk. MIFO fas 2 
utredningen resulterade i att byggnaden klassades ner till risklass 3, måttlig risk. Utredningen 
i MIFO fas 2 omfattade gjuteribyggnaden samt angränsande plåtverkstad och marken i och 
omkring dessa byggnader. Det påvisades förhöjda halter av föroreningar i form av 
tungmetallerna arsenik, koppar, zink och bly. Dessa förhöjda halter har påträffats i framförallt 
i det äldre sandgolvet, omkring ugnen i gjuteriet samt i marklager med slaggrester. De 
förhöjda halterna av koppar i området utgör inte någon hälsofara, men de kan däremot 
påverka markekosystemet i området. Arsenikförekomsten bedöms kunna utgöra en hälsorisk. 
På vissa platser i gjuteribyggnaden överskrider arsenikhalterna det hälsobaserade riktvärdet 
för MKM. Vid labbanalys har det visat sig att endast ett prov innehåller halter över MKM, 
men eftersom antalet prov är begränsat i förstudien kan det finnas fler platser med höga 
arsenikhalter. Undersökningen tyder på att åtgärder för att förhindra föroreningsspridning 
samt exponering bör utföras. I första hand bör föroreningarna tas bort och åtgärder som 
minskar exponeringsrisken bör övervägas i andra hand. De förhöjda metallhalterna kan 
begränsa markfunktionen i viss mån. 
 
Det finns flera olika saneringsmetoder för att behandla metallförorenad mark. Exempel på 
några sådana metoder är reaktiva barriärer, jordtvätt och termiska metoder, stabilisering och 
solidifiering, elektrokemiska metoder samt fytoremediering. För att behandla en förorenad 
byggnad kan flera olika metoder användas, bland annat: rivning, sanering, forcerad ventilation 
och inkapsling. Målning kan vara en relativt enkel metod för att kapsla in föroreningarna och 
minska exponeringsrisken. Syftet med detta examensarbete har varit att ge åtgärdsförslag till 
saneringen av gjuteribyggnaden med angränsande plåtverkstad utifrån två alternativ inklusive 
förslagens effekter, konsekvenser och kostnader. Alternativ ett innebär att gjuteriet med 
angränsande plåtverkstad fortsätter ha lagerverksamhet men i utökad form och att konserter 
kan anordnas i byggnaden. Detta innebär att en rad åtgärder kan behöva vidtas för att 
förhindra exponeringsrisken samt spridningsrisken. Byggnaden är dessutom eftersatt och 
kräver en viss renovering före en utökad användning. Alternativ två innebär att 
gjuteribyggnaden med angränsade plåtverkstad görs om till ett kulturcentrum med konserthall, 
museum, hantverksstäder och café. Den gamla industrikulturen ska bevaras så mycket som 



   

möjligt. Projektets framtidsversion kräver stora ekonomiska resurser och större 
saneringsåtgärder än alternativ ett.  
 
De åtgärdsalternativ som förespråkas i båda alternativen är framförallt dammsugning av 
bjälkar, hårdgöra golvet samt att lägga in en geotextilduk som förhindrar föroreningarnas 
spridning samt inkapsling av föroreningarna i väggarna i form av målning. Under själva 
sanerings- och renoveringsarbetet med byggnaden och marken kommer boende och djur- och 
växtliv inte störas i någon större omfattning, då de boende bor ca 100 meter ifrån fastigheten 
samt att industriverksamhet redan pågår i området. Industriverksamheten kan i dagsläget ge 
upphov till buller, vibrationer och andra störningar. 
 
De slutsatser vi kan dra från vårt arbete är att det finns två lösningar för att bevara och öka 
användningen av byggnaden. Det ena är alternativ ett som bygger på att byggnaden används 
till lagerlokal och konserthall. I det alternativet kapslas föroreningarna in. Det andra är 
alternativ två som går ut på att ett kulturcentrum upprättas i byggnaden. För detta alternativ 
avlägsnas föroreningarna. Alternativ två är ett mer långsiktigt alternativ än alternativ ett med 
avseende på exponeringsrisk och föroreningsspridning. Däremot är det ur ett kortsiktigt 
ekonomiskt perspektiv billigare att genomföra åtgärdsförslagen för alternativ ett. Den totala 
kostnaden som sammanställts är mycket preliminärt och osäker då endast antaganden har 
gjorts på byggnadens storlek samt hur mycket av jorden som behöver saneras. Det har heller 
inte tagits någon hänsyn till förarbeten och andra underarbeten. 
 
Det finns osäkerheter rörande gjuteribyggnaden med angränsande plåtverkstad som behöver 
utredas, främst vid alternativ två. I den gjorda MIFO fas 2 utredningen var antalet prov 
begränsat, därmed kan fler platser påvisa höga föroreningshalter. I utredningen fann man 
bland annat enstaka platser i gjuteribyggnaden där arsenikhalterna överskrider det 
hälsobaserade riktvärdet för MKM. Utredningen tyder på att ingen provtagning har utförts på 
överbyggnaden av trä. Förorenat byggmaterial är heller inte avgränsat i djup- och ytled. 
 
För fortsatt arbete bör förslagsvis dammet ovanpå bjälkarna i gjuteribyggnaden provtas med 
ett XRF-instrument först för att se om det finns något arsenik dammet. Detta ska ske enligt ett 
förläggande som finns från kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet. Sedan bestäms vilket 
alternativ som ska genomföras. Väljs alternativ ett kan åtgärder börja vidtas direkt för att 
kapsla in föroreningarna. För alternativ två behövs en mer omfattande provtagning 
genomföras för att ta reda på föroreningsspridning samt föroreningshalter i området. Utifrån 
resultatet från provtagningen kan en plan för saneringen upprättas och saneringen kan sedan 
påbörjas, följt av ombyggnad och renovering.  
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Ordlista 
Al  Aluminium. 
AMV Arboga Mekaniska Verkstad. 
Anjon Negativt laddad jon. 
Anod Positivt laddad elektrod. 
Arsenat As+5 
Arsenit As+3 
ATSDR Agency for Toxic Substances & Disease Registry. 
Blykolik Magsmärta.   
Cu Koppar. 
Cu2+ Kopparjon. 
DOC  Löst organiskt kol. 
Ex situ Jorden grävs upp och behandlas på plats i mobila behandlingsanläggningar eller 

transporteras iväg för att behandlas/renas på en stationär behandlingsanläggning. 
Fe Järn. 
F Föroreningarnas farlighet. 
In situ Behandlingen av jorden sker på plats utan att jorden behövs grävas upp. In situ 

behandling är lämplig om stora mängder är förorenade och uppgrävning inte är 
tekniskt möjligt eller för dyrt. 

Irritabilitet Extrem känslighet inför all slags stimuli. Personen känner sig oftast stressad, 
otålig eller blir lätt arg. 

Katjon Positivt laddad jon. 
Katod Negativt laddad elektrod. 
KemI Kemikalieinspektionen. 
KM  Känslig Markanvändning. Grundvatten, ytvatten samt de flesta markekosystem 

skyddas. Inom området kan barn och vuxna vistas under en livstid. Känslig 
markanvändning innebär också att markkvaliteten inte begränsar 
markanvändningen. 

Kokiller Gjuteriformar. 
KoS Känslighet och skyddsvärde 
Malakit Det gröna mineralet på koppartak. 
mg/kg TS Milligram per kilogram torrsubstans.  
MIFO  Metodik för inventering av förorenade områden. 
MKB  Miljökonsekvensbeskrivning. 
MKM  Mindre Känslig Markanvändning. Inom detta område vistas personer under sin 

yrkesverksamma tid. Mark som klassats till MKM används till exempelvis 
vägar, industrier och kontor. Ca 200 meter från området skyddas grund- och 
ytvatten. Vid MKM ger markkvaliteten förutsättningar för markfunktioner, till 
exempel kan djur tillfälligt vistas på området och vegetation kan etableras. 

MKM GV  Mindre Känslig Markanvändning med Grundvattenskydd. 
Mn  Mangan. 
N Föroreningsnivå.  
Off site Off site är en typ av ex situ behandling där förorenad jord transporteras till en 

stationär behandlingsanläggning. 
On site On site är en typ av ex situ behandling. Vid on site behandling sker 

behandlingen där föroreningen finns och därmed behövs inga transporter, det 
vill säga föroreningarna grävs upp och behandlas på plats.  

PAH  Polycykliska Aromatiska kolvätena. 
Pb  Bly. 
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Pb2+  Blyjon. 
PCB Polyklorerade bifenyler. 
PID  Fotojonisationsdetektorn. 
RVF Svenska Renhållningsverksföreningen 
SGI Statens Geologiska Institut. 
SGF Svenska Geotekniska Föreningen. 
Zn Zink. 
XRF  Bärbar RöntgenFluorescensspektrometer. 
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1. Inledning 
I följande avsnitt ges en bakgrund till förorenade områden i Sverige och Arboga mekaniska 
verkstad. Det ges även en redogörelse för syftet, målet och avgränsningen med 
examensarbete. Vidare förklaras vilken metod som används i arbete samt vilka 
problemformuleringar som funnits. 

1.1. Bakgrund 
Sveriges utveckling till industriland har gett upphov till att ett stort antal områden blivit 
förorenade med olika typer av föroreningar. Ett flertal av dessa områden har blivit så 
förorenade att de riskerar att skada människors hälsa och miljön. Det är främst industrier från 
äldre tider som lämnat efter sig giftiga ämnen i mark och/eller vatten. I början av 1990-talet 
gjordes en första översiktlig kartläggning av förorenade områden i Sverige av 
Naturvårdsverket och länsstyrelser.  
 
I april år 1999 antog Sveriges riksdag 15 miljökvalitetsmål som ett steg i arbetet mot en 
hållbar utveckling. Med åren har dessa mål utvärderas och omarbetats. Det medförde att det år 
2005 i november lades till ett 16:e miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen är allmänt 
formulerade och har med hjälp av delmål preciserats. Idag finns det sammanlagt 72 delmål 
som anger inriktning och tidsperspektiv till de 16 miljökvalitetsmålen. (Naturvårdsverket, 
2009 (a))   
 
Ett av miljökvalitetsmålen är ”Giftfri miljö”. Målet innefattar ett flertal delmål, var av två 
delmål behandlar ”Efterbehandling av förorenade områden”. Det ena delmålet syftar till att de 
förorenade områdena som innebär störst risk för människors hälsa och miljön ska vara utredda 
och vid behov åtgärdade till slutet av år 2010. Medan det andra delmålet syftar till att det 
huvudsakliga miljöproblemet orsakat av förorenade områden ska vara löst senast år 2050. 
(Miljömål, 2009 (a)) Det har medfört att arbetet med att hitta och kartlägga förorenade 
områden i Sverige växt. Idag har drygt 80 000 potentiellt förorenade områden kartlagts i 
Sverige. Det betyder att områdena kan vara förorenade på grund av att det har bedrivits eller 
bedrivs verksamhet på området. Hittills har fler än 75 000 av de kartlagda objekten bransch- 
eller riskklassats. Av de klassade objekten uppskattas det att ca 1 400 av dem tillhör riskklass 
ett, det vill säga objekt som bedöms utgöra störst risk för människors hälsa och miljö. Ca 
16 000 av objekten uppskattas tillhöra riskklass två. (Naturvårdsverket, 2009 (b))   
 
I Västmanlands län finns för närvarande 2 675 områden som befaras vara förorenade (Olsson 
et al., 2008). De områden som är förorenade behövs undersökas, riskbedömas och i flera fall 
efterbehandlas på ett lämpligt sätt för att minska risken för miljön och människors hälsa. Ett 
av dessa förorenade områden ligger i Arboga kommun, på fastigheten Höjen 3:24. På denna 
fastighet har Arboga Mekaniska Verkstad legat som är en före detta mekanisk verkstad där 
det har tillverkats bland annat järnvägsgods, strykjärn och manglar. Verksamheten bedrevs i 
ett flertal olika byggnader. En del av dessa byggnader finns kvar idag på fastigheten, men 
används till andra ändamål än från början. På området finns till exempel en gammal 
gjuteribyggnad med angränsande plåtverkstad, ett centralförråd där det lagrades bland annat 
sand, koks och kalksten som behövdes till produktionen. Vidare finns en modellbod som 
användes till förvaring av trämodeller för sandgjutning. Det finns även en sandblästrings- och 
lackbyggnad samt en kokillbod där kokiller förvarades. Arboga mekaniska verkstad startade 
sin verksamhet år 1858 och år 1967 lades verksamheten i gjuteribyggnaden ned. Resterande 
verksamhet lades ned år 1982, när företaget gick i konkurs.  
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Generellt från gjuterier förekommer en rad olika föroreningar så som till exempel 
tungmetaller, lösningsmedel och oljor. På uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland har SGI 
utfört en miljöutredning enligt MIFO-modellen fas 2. Den utredningen omfattade de tidigare 
nämnda byggnaderna samt marken i och omkring dessa byggnader. Det påvisades förhöjda 
halter av föroreningar i form av tungmetallerna arsenik, koppar, bly och zink i mark och i 
gjuteribyggnaden med angränsande plåtverkstad. 
 

1.2. Problemformulering 
Idag används den gamla gjuteribyggnaden i Arboga med angränsande plåtverkstad som 
lagerlokal. Övriga byggnader har hyrts ut till olika verksamhetsutövare. Det finns planer att 
använda gjuteribyggnaden med angränsande plåtverkstad till kulturändamål. I dessa två 
sammankopplade byggnader har det vid miljöutredningen påträffat de högsta metallhalterna 
av arsenik, koppar, bly och zink i både mark och byggnadsmaterial. 
 
Fastighetsägaren Meken Industripark AB anser att det finns två olika möjligheter till fortsatt 
användning av byggnaden. Om byggnaden används till kulturändamål krävs troligtvis en mer 
omfattande sanering än vid fortsatt användning av byggnaden som lagerlokal och konserthall. 
Vid en större sanering kan det även behövas en utökad provtagning på mark, 
byggnadsmaterial och grundvatten. Det krävs dock vid fortsatt användning av byggnaden, 
utöver en eventuell sanering även en viss renovering i form av takreparationer samt lagning 
av fönsterrutor. För att i dagsläget få arrangera konserter i gjuteribyggnaden måste prover på 
dammet ovanpå bjälkarna tas efter ett förläggande från Miljö- och hälsoskyddsenheten i 
Arboga kommun. Detta eftersom att det finns misstanke om arsenik i dammet.  
 
Men vilka sanerings- och renoveringsåtgärder krävs och vad behöver göras vid respektive 
alternativ? Vilka effekter och konsekvenser kan uppkomma på människors hälsa och miljön 
vid olika sanerings- och renoveringsåtgärder? Vilka kostnader kan tänkas uppkomma i 
samband med åtgärder i byggnaden?   
 

1.3. Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet har varit att utreda möjliga saneringsåtgärder för gjuteribyggnaden 
med angränsande plåtverkstad vid två olika scenarion. Vid framtagningen av 
saneringsåtgärderna har det för respektive saneringsåtgärd även klargjorts vilka effekter och 
konsekvenser det kan få för människa och miljö. Men även vad det krävs för ekonomiska 
resurser för varje saneringsåtgärd.  
 
Målet med studien har varit att sammanställa en rapport som kan underlätta vidare arbete med 
utformningen och användningen av gjuteribyggnaden med angränsande plåtverkstad för 
fastighetsägaren Meken Industripark AB. Rapporten kan därmed utgöra ett underlag vid 
bedömning av lämpliga saneringsåtgärder.   
 

1.4. Avgränsning 
Detta arbete har avgränsats till att behandla två av byggnaderna på fastigheten Höjen 3:24 i 
Arboga, gjuteribyggnaden med den angränsande plåtverkstaden. Dessa två byggnader är 
sammanbyggda med varandra. De har valts på grund av att de idag inte utnyttjas annat än som 
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lagerlokal. Men fastighetsägaren vill öka användningen och bevara kulturvärdet i byggnaden. 
Fastighetsägaren har som plan att ändra verksamheten i denna byggnad till kulturändamål.  
 
Vidare har denna byggnad valts eftersom att det bedrivits verksamhet som ger upphov till 
föroreningar och att miljöutredningen enligt MIFO fas 2 visade på förhöjda metallhalter. Det 
medför att det behövs någon form av sanering för att bedriva annan verksamhet än den som 
bedrivs idag. I den miljöutredningen togs prover på mark, byggnadsmaterial och även 
grundvatten. Proverna analyserades med avseende på metallerna arsenik, kadmium, kobolt, 
krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly, vanadin och zink samt de organiska föroreningarna 
tillhörande alifater, aromater och PAH. Tungmetallerna koppar, bly, zink och arsenik 
överskrider de generella riktvärdena för mindre känslig markanvändning. Därför har det gjorts 
en avgränsning till att studera endast dessa metaller.  
 
Det finns tre olika alternativ för byggnaden, antigen låta den vara som den är idag utan att 
vidta några åtgärder, fortsätta använda byggnaden som lagerlokal och konserthall eller 
omvandla byggnaden till kulturändamål. En avgränsning har gjorts till att titta på två tänkta 
scenarion, att använda byggnaden som lagerlokal och konserthall eller att använda den till 
kulturändamål. Det krävs en utökad provtagning på området för att kartlägga föroreningarnas 
utbredning. Men på grund av avsaknad av provutrustning, tid och ekonomiska resurser 
innehåller detta arbete inte någon ny utökad provtagning, utan arbetet har byggts på befintlig 
data.  
 

1.5. Metod och material 
Detta examensarbete har byggts på problemlösande studier, det vill säga syftet har varit att ge 
förslag till en lösning på det problem som identifierats i samband med miljöutredningen. 
Arbetet har utförts genom både en litteraturstudie och en fallstudie. Litteraturstudien har 
gjorts för att ge en ökad inblick och kunskap i ämnesområdet. Med fallstudie menas att 
studien på det specifika fallet har studerats djupgående utan att objektet påverkats. Vidare har 
studien byggts på kvalitativ och kvantitativ data i form av den befintliga miljöutredningen och 
en kulturhistorisk utredning från Västmanlands läns museum på Arboga mekaniska verkstad. 
Informationssökningar har även gjorts på Internet, i böcker och i rapporter. Fastighetsägare 
Meken Industripark AB har gett information om hur det ser ut på fastigheten idag med 
avseende på vilka byggnader som hyrs ut och till vem. Det har även gjorts två besök på 
fastigheten för att få en visuell bild av hur det ser ut platsen. Den aktuella studien i denna 
rapport är uppbyggd enligt modellen för miljökonsekvensbeskrivningar. Detta för att kunna 
lyfta fram de miljö-, hälso- och ekonomiska aspekterna som kan uppkomma vid eventuella 
saneringsåtgärder av byggnaden.   
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2. Litteraturstudie 
Litteraturstudiens syfte är att ge en teoretisk bakgrund till den aktuella studien i rapporten. 
Den inleds med en beskrivning av verksamhetsbranschen med avseende på gjuteribranschen 
följt av en redogörelse för läget i Västmanland. Därefter ges en inblick i Sveriges 
miljökvalitetsmål och miljökonsekvensbeskrivning. Vidare beskrivs också hur 
riskbedömningen av förorenade områden görs. Det ges också en beskrivning av metallerna 
arsenik, bly, koppar och zink samt en beskrivning av saneringsmetoder för förorenad mark 
respektive metallförorenade byggnader. 
   

2.1. Beskrivning av verksamhetsbranschen 
Gjuteribranschen är en gammal industriverksamhet, där ett material formges genom att det 
befinner sig i flytande fas och hälls i en form för stelning. Metaller är ett exempel på material 
som används vid gjutning. Vanligast är att det först tillverkas en gjutform efter en modell. I 
gjutformen hälls sedan smält metall. Efter att gjutgodset stelnat och svalnat börjar efterarbetet 
av materialet. Vid efterarbetet avlägsnas rester av gjutformen, gjutskägg tas bort och små 
skönhetsfel repareras. En bra gjutform minskar och underlättar efterarbetet. Fördelarna med 
gjutning är att det ger stor frihet i formgivningen, lite efterarbete och låga kostnader jämfört 
med andra industrimetoder som till exempel svetsning och fräsning. Det går även relativt fort 
från idé till färdig produkt. (Carlblom, 2004) 
 
Det finns olika metoder för att gjuta bland annat sandgjutning och kokillgjutning. Vid 
sandgjutning tillverkas en modell i metall, plast eller trä efter hur gjutgodset skall se ut. 
Medan vid kokillgjutning görs gjutformen som en negativ kopia av det som ska gjutas. Det är 
oftast kunden som äger gjutformen eller modellen. Det som avgör formvalet beror på bland 
annat vad som ska gjutas och vilket material som ska användas. Men även vad kunden kräver, 
hur många som ska produceras och hur tunga gjutningarna blir. Sandformarna används bara 
en gång. Det medför att nya former måste tillverkas för varje avgjutning. Vid kokillgjutning 
används formarna flera gånger. För att smälta metaller till gjutningen finns det tre olika typer 
av ugnar som används. Det är elektriska ugnar, kupolugnar för fast bränsle och ugnar för 
flytande eller gasformigt bränsle. Exempel på fast bränsle är kol och koks. (Carlblom, 2004) 
 
Det material som används vid tillverkningen av gjutgods beror på vad produkten ska användas 
till och kostnaden för den färdiga produkten. De vanligaste materialen är oftast legeringar för 
att hållfasthet oftast är högre en för rena metaller. Legeringar är även oftast lättare att arbeta 
med vid gjutning än rena metaller. Några exempel på legeringar som används är koppar-, 
zink- och blylegeringar. Även metallskrot är en vanlig beståndsdel i gjutmaterialet. 
(Carlblom, 2004) 
 
Gjuterier bidrar till föroreningar i luft, mark och vatten. Det största problemet är 
luftföroreningar som kommer från smältprocessen och formtillverkningen. Vid äldre gjuterier 
var nedfall av stoft ett stort problem. Men idag har dock nedfallet minskat på grund av dagens 
filterteknik. Utsläpp till marken sker främst genom deponering av gjutsand och restavfall från 
gjutningen. Sanden återanvänds ofta vid nya gjutningar. Metaller är den största 
föroreningsgruppen i gjutsand och restavfall. Andra föroreningar som når marken är oljor, 
bindningsmedel, skärvätskor och lösningsmedel. (Carlblom, 2004) 
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2.1.1. Läget i Västmanland 

Västmanland har utpekats som ett län med många industriområden i olika sammanhang. 
Västerås har haft metallindustri som huvudnäring och Berglagen har haft gruvor, 
järnhantering och skogsindustri. Dessa industrier har gett upphov till att områden förorenats 
och dessa områden utgör en betydande del av den totala miljöbelastningen. Från många av 
dessa områden har lokala miljöeffekter påvisats som avsaknad eller reducerad växtlighet. 
Svårigheten med de föroreningsskadade områdena är att mäta de direkta effekterna som 
uppstår på den omgivande miljön. Där föroreningarna ligger ytligt i marken innebär det en 
hälsorisk för människorna som vistas i det området. En del föroreningar har också akut 
toxicitet, vilket innebär att hälsoriskbedömningen är av särskild vikt. Vattentäkterna kan 
också bli förorenade på sikt då omsättningen av grundvatten ofta är långsam. Ett flertal 
förorenade områden i länet har eller kan orsaka en förorening av grundvattnet. (Olsson et al., 
2008) 
  
Strategin för efterbehandlingen i länet utgår från Naturvårdsverkets rapport 4918, MIFO-
modellen. Arbetsgången börjar med att först identifiera objekt, objekten delas sedan in i 
branschklasser. De objekt som hamnat i de olika branschklasserna inventeras sedan, därefter 
riskklassas de. Riskklassningen är en samlad bedömning av föroreningsnivå, områdets 
skyddsvärde, föroreningarnas farlighet samt spridningsförutsättningar. På en prioriteringslista 
förs de objekt in med högst riskklass. Till sist görs en ansvarsbedömning. (Olsson et al., 2008) 
 
För närvarande finns det 2 675 misstänkt föroreningsskadade områden i länet. Av dessa är 
2 260 identifierade och 415 inventerade. I Västmanlands län finns 38 riskklassade gjuterier, 
varav sju objekt finns i riskklass ett, 24 objekt finns i riskklass två och sju finns i risklass tre. I 
Arboga finns det totalt 213 identifierade objekt, varav 27 objekt är riskklassade. Endast ett 
objekt finns i risklass ett. Detta är ett objekt inom branschen ytbehandling. I riskklass två 
finns bland annat tre objekt inom gjuteriverksamheten. (Olsson et al., 2008) 
 

2.2. Miljökvalitetsmål 
Sveriges riksdag har antagit 16 miljökvalitetsmål inom olika områden som ett steg i arbetet 
mot en hållbar utveckling. 15 av dessa miljökvalitetsmål antogs av riksdagen i april år 1999. 
Det 16:e målet lades till i november år 2005. De olika målen är övergripande och ”beskriver 
den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt 
hållbara på lång sikt”. Den som har ansvaret för samordningen och att det sker en 
uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen är Miljömålsrådet. Miljömålsrådet har 
inrättats av regeringen. (Miljömål, 2009 (b)) Dessutom har regeringen utsett en ansvarig 
myndighet för varje miljökvalitetsmålen. Myndigheternas uppgift är att tillsammans med 
organisationer och företag inom målområdet utveckla lämpliga mätare för arbetet. De ska 
också samla in data, redovisa om målen uppfylls och föreslå kompletterande insatser samt i 
övrigt arbeta för att miljökvalitetsmålen ska uppnås. (Miljömål, 2009 (c))  
 
Syftet med miljökvalitetsmålen är att främja människors hälsa, värna om den biologiska 
mångfalden och naturmiljön samt ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena. 
Vidare är syftet att bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga och trygga en god 
hushållning med naturresurserna. (Miljömål, 2009 (b)) 
 
I samband med att miljökvalitetsmålen antogs, sattes delmål och ett generationsmål upp. 
Delmålen är till för att precisera de allmänt formulerade miljökvalitetsmålen. Idag finns det 
totalt 72 delmål utvecklade inom de 16 miljökvalitetsmålen som anger tidsperspektiv och 
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inriktning. (Naturvårdsverket, 2009 (a)) Med generationsmålet menas att vi ska ha löst de 
stora miljöproblemen till nästa generation. Det betyder att till år 2020 ska alla viktiga åtgärder 
vara genomförda i Sverige. Men eftersom det tar tid för naturen att återhämta sig kommer inte 
den önskvärda miljökvaliteten att uppnås inom alla delar. (Miljömål, 2009 (b)) 
 
För att uppnå den önskvärda miljökvaliteten krävs ett stort engagemang från många aktörer i 
samhället i Sverige, men också i andra länder. Det kan behöva genomförs stora 
samhällsförändringar och utveckla den befintliga tekniken för att hjälpa till att lösa 
problemen. Riksdagen har satt upp tre åtgärdsstrategier som arbetet med att uppnå 
miljökvalitetsmålen ska fokuseras på. Den ena strategin går ut på effektivare 
energianvändning och transporter, för att minska utsläppen från energi- och transportsektorn. 
Medan den andra strategin bygger på giftfria och resurssnåla kretslopp. Detta för att minska 
diffusa utsläpp av miljögifter, skapa energi- och materialsnåla kretslopp samt att minska 
användningen av naturresurser. Den tredje strategin handlar om hushållning med mark, vatten 
och bebyggd miljö. Där strävas det efter att bland annat bevara den biologiska mångfalden 
och skydda människors hälsa samt att bygga på ett hållbart och miljöanpassat sätt. (Miljömål, 
2009 (b))         
 
Ett av de 16 miljökvalitetsmålen är ”Giftfri miljö”. Det målet strävar efter att miljön skall vara 
fri från av samhället skapade eller utvunna ämnen och metaller som kan hota människors 
hälsa eller den biologiska mångfalden. I detta övergripande mål finns ett flertal delmål. Två 
av dessa delmål behandlar ”Efterbehandling av förorenade områden”. Det ena delmålet syftar 
till att de förorenade områden som innebär störst risk för människors hälsa och miljön ska 
vara utredda och vid behov åtgärdade till slutet av år 2010. Detta gäller de förorenade 
områden som medför akuta risker vid direktexponering samt de områden som hotar 
betydelsefulla vattentäkter eller värdefulla naturområden. Det andra delmålet syftar till att ett 
så stort antal av de prioriterade förorenade områdena skall vara åtgärdade under åren 2005-
2010. Det huvudsakliga miljöproblemet orsakat av förorenade områden skall vara löst senast 
år 2050. (Miljömål, 2009 (a)) 
 
Den myndighet som har huvudansvaret för miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” är 
Kemikalieinspektionen. De data som samlats in rapporteras till miljömålsrådet som samordnar 
alla ansvariga myndigheters data i en årlig rapport. (Miljömål, 2009 (c)) Men det är 
Naturvårdsverket som har huvudansvaret och leder arbetet för att de två delmålen om 
”Efterbehandling av förorenade området” ska uppnås. (Naturvårdsverket, 2009 (c))         
 
Vart fjärde år genomför Miljömålsrådet en fördjupad utvärdering. Den senaste gjordes år 
2008. Enligt bedömningar från Miljömålsrådet med underlag från Kemikalieinspektionen och 
Naturvårdsverket kommer det bli mycket svårt eller inte möjligt att uppnå miljökvalitetsmålet 
”Giftfri miljö” till år 2020 även om fler åtgärder sätts in. Det gäller även för de två delmålen 
”Efterbehandling av förorenade områden”. Dessa mål kommer bli mycket svåra att uppnå 
inom den satta tidsramen. Men det finns goda förutsättningar att den del av delmålet som 
gäller år 2050 uppnås. Den största orsaken till att delmålet inte uppnås anses vara att 
efterbehandlingsområdet är ganska nytt och komplext. Det har tagit tid att bygga upp 
organisationen och marknaden. För att målen ska uppnås behöver saneringstakten öka och 
kunskapen om de förorenade områdena förbättras. Miljömålsrådet har föreslagit att de två 
ovan nämnda delmålen ska revideras och sättas ihop till ett delmål om efterbehandling av 
förorenade områden och att målåret höjs från år 2010 till år 2015. Den genomsnittliga 
kostnaden för staten per år när det gäller miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” beräknas till 
1 000 miljoner kronor, där marksanering har de största utgifterna.  (Miljömålsrådet, 2008)    
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2.3. Miljökonsekvensbeskrivning 
MKB är ett verktyg eller en metod för att förutspå en planerad verksamhets framtida 
miljöpåverkan. Oftast handlar det om att förutspå miljöpåverkan för ett projekt, som till 
exempel när en väg eller anläggning ska byggas eller ändras. I Sverige är det 
verksamhetsutövaren som genomför MKB:n. En MKB kan även fungera som underlag för att 
bedöma miljöpåverkan av planer, program och övergripande politiska beslut. Det kallas då 
ofta strategisk miljöbedömning istället för MKB och drivs av myndigheter eller 
myndighetsutövare. Ett dokument från MKB-processen kan utgör ett beslutsunderlag för 
domstolar, myndighet eller myndighetsutövare när de ska avgöra om ett projekt ska tillåtas 
eller inte. Men en MKB är oftast inte det ända beslutsunderlaget vid en prövning. (Hedlund & 
Kjellander, 2007)  
 
Syftet med en MKB är enligt 6 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) att för en verksamhet eller 
åtgärd identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekterna på människor, djur, växter, 
mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö.  Men den tar även hänsyn till de effekter 
som kan uppstå på hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt samt 
hushållning med material, energi och råvaror. Vidare är syftet att kunna göra en samlad 
bedömning av effekterna på miljön och människors hälsa. Med avseende på lagen (1999:381) 
om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor är syftet 
med en MKB också att identifiera och bedöma faktorer i omgivningen som kan påverka 
säkerheten hos verksamheten. När det gäller myndigheter eller kommuner som upprättar eller 
ändrar en plan eller ett program är syftet enligt 6 kap. 11 § miljöbalken att integrera 
miljöaspekter för att främja en hållbar utveckling. 
 
Enligt 6 kap. 1 § miljöbalken krävs det en MKB i samband med ansökan om tillstånd att 
anlägga, driva eller ändra en verksamhet enligt 9, 11 eller 12 kap. miljöbalken. Men en MKB 
kan även krävas enligt föreskrifter som har delgetts med stöd av de bestämmelserna i dessa tre 
kapitel. En MKB skall även finnas vid en tillståndsprövning enligt 17 kap. och i en ansökan 
om tillstånd enligt 7 kap. 28 a §. Det krävs också en MKB när en myndighet eller kommun 
upprättar en plan eller ett program i samband med att miljöbedömningen görs. Regeringen får 
bestämma att det skall göras en MKB i andra samanhang med stöd av miljöbalken, där en 
miljöpåverkan behövs kunna bedömas. Det kan vara i samband med till exempel 
dispensärenden. Regeringen får även besluta om undantag från bestämmelsen att upprätta en 
MKB, om miljöpåverkan kan antas bli mindre betydande. 
 
Att upprätta en MKB innebär att tillämpa en stegvis process som innefattar både ett skeende 
och ett dokument. Processen börjar med att det görs en behovsbedömning. Det betyder att det 
utreds om en MKB behövs eller inte utifrån gällande lagar och individuella beslut rörande det 
aktuella ärendet. I Sverige är huvudregeln att de projekt som är tillståndspliktiga ska ha en 
MKB. Om behovsbedömningen visar på att det behövs en MKB, börjas bakgrundsdata tas 
fram om miljön och miljöns utveckling med avseende på historisk utveckling, nuläge och 
framtida utveckling. Därefter identifieras alternativ för till exempel verksamhetens eller 
åtgärdens lokalisering och utformning. Syftet med alternativ är att få en uppfattning om 
miljöpåverkan för ett projekt i jämförelse med andra möjliga lösningar för projektet. Vidare 
identifieras nollalternativet. Det betyder att det utreds vad som händer om ingenting görs, hur 
miljön med mera kommer att utvecklas i framtiden. Sedan inleds dialoger med allmänheten, 
organisationer, myndigheter med flera som är berörda av det aktuella ärendet. Dialogerna 
kallas för samråd och måste ske när en MKB upprättas, enligt 6 kap. 4 § miljöbalken. Ett 
samråd kan gälla till exempel projektets miljöpåverkan och alternativ. Men också 
framtagande av bakgrundsdata, avgränsningar och identifiering av skadeförebyggande 



  16   

åtgärder. Syftet med samråd är att skapa en öppen och demokratisk planeringsprocess där 
intressenter kan vara med och påverka projektets inriktning och utformning. Det kan med 
fördel genomföras flera samråd under processens gång. Därefter görs avgränsningar för att 
sätta ramar och mål för identifieringen och bedömningen av miljöeffekter och utformningen 
av MKB-dokumentet. Avgränsningarna görs i tid, rum och sak. Vidare identifieras, beskrivs 
och bedöms effekterna och konsekvenserna av samtliga alternativ. Det görs också en 
identifiering av skadeförebyggande åtgärder som kan förebygga, lindra eller kompensera 
betydande negativ miljöpåverkan. Slutligen sammanställs utredningen i ett MKB-dokument. 
Dokumentet granskas och godkänns sedan av beslutsmyndigheten som bedömer utifrån de 
svenska lagreglernas krav på innehåll och samrådsprocess om dokumentet uppfyller kraven. 
Sedan kan dokumentet användas som beslutsunderlag när beslutet av ärendet fattas. Efter 
beslutet görs en kontroll och uppföljning av miljöpåverkan och genomförandet av 
verksamheten/åtgärden. (Hedlund & Kjellander, 2007) 
 
Ett MKB-dokument skall enligt 6 kap. 7 § miljöbalken innehålla de uppgifter som krävs för 
att uppfylla syftet enligt 6 kap. 3 § MB. Vidare skall det om verksamheten anses medföra 
betydande miljöpåverka alltid finnas med en beskrivning av verksamheten eller åtgärden 
innehållande lokalisering, utformning och omfattning. Det skall även finnas med en 
beskrivning om hur skadliga effekter av åtgärden kan undvikas, minskas eller avhjälpas. 
Vidare skall det finnas uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den inverkan som 
verksamheten eller åtgärden har på människors hälsa, miljön och hushållning med mark och 
vatten samt andra resurser. Det skall även redovisas alternativa platser som är möjliga och 
alternativa utformningar tillsammans med en motivering av valen. Slutligen skall MKB:n 
innehålla en icke-teknisk sammanfattning av innehållet. 
        

2.4. Riskbedömning av förorenade områden 
För att bedöma enskilda förorenade områden används bedömningsgrunder. Dessa utgör ett 
hjälpmedel då en samlad bedömning skall göras över det förorenade området. Den samlade 
bedömningen anger vilka risker för människa och miljön det förorenade området kan ge 
upphov till. Inom det förorenade området skall alla typer av föroreningar kunna bedömas och 
föroreningarna bedöms efter ett antal aspekter, bland annat föroreningarnas farlighet, 
föroreningsnivå, spridningsförutsättningar och känslighet och skyddsvärde. Oftast finns också 
flera olika föroreningar på området, men hur dessa samverkar är oftast okänt. I den samlade 
riskbedömningen bedöms områdets totala risk och slutligen vägs de olika aspekterna in. 
Bedömningen resulterar i att objektet placeras i någon av de fyra riskklasserna: 
Klass 1 - Mycket stor risk 
Klass 2 - Stor risk 
Klass 3 - Måttlig risk 
Klass 4 - Liten risk 
 
Den samlade informationen om riskbedömningen finns i en av flera blanketter. Utifrån olika 
föroreningar och de olika medier de förekommer i görs olika bedömningar i blanketten för 
den samlade riskbedömningen. För att få information om riskerna med de olika 
föroreningarna/medierna/aspekterna innehåller en av blanketterna en figur, se figur 1, den 
används vid den samlande riskbedömningen. För att få en överblick vid den samlande 
riskbedömningen där all information vägs samman och riskerna bedöms, kan figuren vara till 
hjälp. Sammanvägningen av sannolikhet och konsekvens är risk. Sannolikheten motsvaras av 
spridningsförutsättningarna vilket graderas på den vertikala axeln i figuren. På den 
horisontella axeln graderas konsekvenserna som motsvaras av föroreningsnivå, N; 
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föroreningarnas farlighet, F; samt känslighet och skyddsvärde, KoS 
Spridningsförutsättningarna markeras från den vertikala axeln som horisontella linjer för varje 
medium som är aktuella för objektet. F, N och KoS markeras på den horisontella axeln som 
punkter på linjerna som markerar spridningsförutsättningarna. Markeringarna resulterar i 
linjer med flera punkter på varje. Punkternas placering är avgörande för vilken riskklass som 
objektet hamnar i. (Naturvårdsverket, 1999 (d))  
 

 
Figur 1. Samlad riskbedömning där riskerna med föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, 
spridningsförutsättningar och skyddsvärde åskådliggörs. (Naturvårdsverket, 1999 (d)) 
 
Vid riskbedömningen av föroreningsskadade områden är områdets geologi en viktig faktor. 
Det som avgör hur föroreningarna sprids i mark och vatten beror på de geologiska och 
hydrologiska förhållandena. Beroende på bergartens sammansättning varierar de naturliga 
metallhalterna i marken och de naturliga bakgrundshalterna kan därför variera mellan olika 
områden. Resultatet av den samlade bedömningen ligger till grund för vidare undersökningar, 
saneringar eller andra åtgärder och för prioritering. (Olsson et al., 2008) 
 

2.4.1 MIFO 

MIFO-modellen är indelad i två faser, fas 1 och fas 2. Fas 1 består av en orienterande studie 
med riskklassning medan fas 2 är en överskitlig undersökning med en ny riskklassning. 
Nedan ges en kort beskrivning för respektive fas. 
 
 
MIFO fas 1 – orienterade studier 
I fas 1 formuleras hypoteser om vilka föroreningar som kan förväntas, hur människa och miljö 
kan påverkas samt föroreningarnas möjliga utbredning. Den orienterande studien består av 
sex delmoment. 
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Objekt- och branschidentifiering 
För nya objekt kan information hämtas från bland annat arkiv, register, kartor och fotografier. 
 
Uppgiftsinsamling och platsbesök 
Med hjälp av intervjuer, platsbesök samt rekognosering av anläggningar om omgivningen 
med bland annat den ekonomiska kartan som underlag, kan tillgänglig data insamlas. 
 
Sammanställning och utvärdering 
Föroreningarnas farlighet, spridningsförutsättningar, känslighet och skyddsvärde samt 
föroreningsnivå är de parametrar som utvärderas och sammanställs hos objektet. 
 
Riskklassning 
Utifrån riskbedömningen placeras objektet i en av de fyra riskklasserna. 
 
Prioritering 
En prioritering av objektet görs till MIFO fas 2 beroende på vilken riskklass objektet placeras 
i. 
 
Rapportering 
Resultatet från MIFO fas 1 rapporteras. (Naturvårdsverket, 1999 (d))  
 
 
MIFO fas 2 – översiktliga undersökningar 
De hypoteser som formulerats i MIFO fas 1 granskas i den översiktliga undersökningen. 
Svaren som tas fram i MIFO fas 2 styrker eller förkastar sedan dessa hypoteser. Den 
översiktliga undersökningen består av åtta delmoment. 
 
Rekognosering 
För att få en översiktlig bild av förorenings utbredning på platsen görs en rekognosering av 
objektet och området. Plankartor och ritningar utgör underlag till rekognoseringen. Saknas 
moderna geologiska kartor i lämplig skala upprättas en geokarta. 
 
Upprättande av geokarta 
En geokarta upprättas om det inte finns tillräckligt underlagsmaterial vid bedömningen av 
föroreningsutbredningen. Den upprättade geokartan används sedan som underlag för 
provtagningsplanen. 
 
Upprättande av provtagningsplan 
För att få en säkerställd kvalitet samt att optimera provtagningen görs en provtagningsplan. 
En provtagningsplan upprättas utifrån kännedom om områdets geologi och hur området 
förorenats. I provtagningsplanen anges vilka medier som ska provtas och vilka analyser som 
ska göras under provtagningen. Det ska även finnas en beskrivning av var prover och 
borrningar ska utföras samt vilka analyser som ska utföras. Beroende på verksamhetens 
storlek och omfattning kan antalet borrpunkter variera. För områden där föroreningen är 
heterogen anges ett riktvärde där ca fem provpunkter per hektar bör tas, på samma ställen bör 
också mark- och grundvattenprover tas. Scanningsmetoder som PID- och XRF-instrument kan 
också vara till hjälp av att lokalisera och få en överblick över föroreningssituationen. Där 
föroreningshalten troligen är högst så kallade ”hot spots” är de viktigaste platserna att ta 
prover på. 
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Provtagning 
Den upprättade provtagningsplanen efterföljs. 
 
Analys 
Ett antal kemiska analyser och toxikologiska tester av screeningskaraktär har valts ut i MIFO-
modellen. Finns det uppgifter om att specifika ämnen har hanterats eller släpps ut på platsen 
ska specifika analyser genomföras. När jorden ska analyseras bör kornstorleken på jorden 
vara mindre än 2 mm. Analyserna i undersökningen ska utföras av ackrediterade laboratorier. 
 
Sammanställning och utvärdering 
De data som fas 2 genererat kompletteras med utvärderingen från fas 1. 
 
Risklassning 
I likhet med fas 1 avslutas fas 2 med en riskklassning av objektet i en av de fyra riskklasserna. 
Ofta justeras den gjorda riskklassningen i fas 1. Risklassningen i fas 2 är betydligt säkrare än 
risklassningen i fas 1. 
 
Rapportering 
Resultatet från fas 2 rapporteras och datalagras. (Naturvårdsverket, 1999 (d)) 
 

2.4.1.1 Scanningsmetod för förorenade områden 

Under de senaste åren har miljömedvetenheten ökat i Sverige, detta har lett till en ökad 
metodutveckling inom miljöområdet. Olika scanningsmetoder kan leda till både tids- och 
kostnadsbesparingar. Oftast fungerar scanningsmetoderna som komplement till 
konventionella analysmetoder och med scanningsmetoden skapas en översikt över 
föroreningssituationen på området. (Metelius, 1996) 
 
XRF 
Ett XRF-instrument används för metallanalyser i jord. Vid miljötekniska markundersökningar 
är en XRF mycket användbar. Värdena som fås vid analys ska betraktas som indikativa, då 
osäkerheten vid en generell kalibrering kan vara upp till 50 procent. Inom ett och samma 
undersökningsområde kan resultatet variera. Förhållandena kan variera samt att vissa felkällor 
kan förekomma som till exempel att materialet är för heterogent, mättiden är för kort och det 
kan finnas luft mellan prov och detektor. Resultatet påverkas också av jordart och fukthalt. 
För säkrast resultat bör jorden vara av finfraktionsmaterial som är siktat, torkat och inte 
innehåller något organiskt material. Vid XRF-analys finns två huvudvarianter på provtagning. 
Instrumentet kan antigen sättas direkt mot jorden eller mot plastpåsen med jord i. På minst 10 
procent av proverna ska kompletterande laboratorieanalyser göras. (SGF, 2004) 
 
Vid analys av metaller återkastas atomspecifika energier (flourescens) för varje ämne när 
strålning sänds mot jordprovet. I själva instrumentet registreras energi och intensitet 
omvandlas till halter i mg/kg av respektive grundämne som analyserats. Finns det flera olika 
ämnen i ett jordprov kan dessa analyseras parallellt. I jordprovet mäts sedan de olika 
grundämnena med olika isotoper. De två olika källorna som mäter grundämnen är: radioaktiva 
isotoper med olika halveringstid och röntgenrör. Fördelen med röntgenkälla är att den har 
bredare mätområde, ger snabbare analys och är lättare att transportera. (SGF, 2004) 
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2.4.2 Riktvärden 

För att avgöra om ett område är förorenat behövs bland annat referensnivåer för vilken risk en 
förorening kan innebära. För förorenad mark har Naturvårdsverket tagit fram riktvärden för 
52 kemiska ämnen, föreningar eller grupper. Dessa riktvärden för förorenad mark finns för 
KM och MKM. I riskbedömningen av förorenade områden utgör riktvärdena 
rekommendationer i arbetet. De nya riktvärdena som utkom i slutet av år 2008 ersätter 
tidigare utgivna riktvärden. Underlaget till riktvärdena är framtagna med en 
beräkningsmodell. De modeller som tidigare använts för rikvärdena för förorenad mark och 
branschspecifika riktvärden för ämnen vid bensinstationer var grund för utvecklingen av 
riktvärdesmodellen. Ett riktvärde anger en föroreningshalt där skadliga effekter på människor 
och miljö inte förväntas inträffa. Ett överskridande av riktvärdet behöver inte betyda att 
skadliga effekter uppkommer. Riktvärden är framtagna för enskilda ämnen och grupper och 
dessa är beräknade för att kunna användas nationellt och för ett flertal olika förhållanden. Men 
de är inte direkt användbara på andra typer av förorenade medier som till exempel 
byggnadsmaterial och sediment. Riktvärdena anger inte att det är acceptabelt att förorena till 
en viss nivå och de är heller inte juridiskt bindande utan bara rekommendationer. Ämnen som 
arsenik, krom och kvicksilver kan förekomma i olika kemisk form med olika hälso- och 
miljörisker, därför finns det olika rikvärden för olika förekomstformer. Mellan olika 
föroreningar finns olika samverkanseffekter, och sådana effekter tar inte rikvärdena hänsyn 
till. I förhållande till de gamla riktvärdena innebär de nya riktvärdena en sänkning av 
riktvärdena för ett flertal ämnen. Undersökningar som har använt sig av de gamla riktvärdena 
behöver inte revidera utredningarna eller göra nya riskbedömningar. Men ska nya utredningar 
göras eller markanvändningen förändras bör de nya riktvärdena användas (Naturvårdsverket, 
2008 (e)). Andra skillnader mot tidigare riktvärden är att det nu endast finns riktvärden för två 
markanvändningstyper, MKM samt KM. I de gamla riktvärdena fanns även MKM GV, men i 
de nya generella riktvärdena har det slagits samman med MKM för att förenkla och för att 
skydda grundvatten som naturresurs även vid MKM. (Naturvårdsverket, 2008 (f))  
 

2.5. Metaller 
Metaller förekommer i olika former beroende på markens och vattnets biologiska, fysikaliska 
och kemiska egenskaper. Deras mobilitet varierar efter metallens tillstånd och markens och 
vattnets struktur. I vatten påträffas metaller i löst form eller bundna till små suspenderade 
partiklar. De lösta formerna dominerar i mark- och grundvatten. I sjöar och vattendrag kan 
metaller bundna till partiklar vara av betydelse för transporten av metallerna. Lösta metaller 
kan förekomma som bland annat fria, hydratiserade katjoner eller anjoner. De kan även vara 
bundna i olika organiska eller oorganiska komplex. (Berggren Kleja et al., 2006)      
 
I marken färdas ofta metaller långsamt på grund av olika hinder på vägen, där de kan fastna. 
Ett hinder kan till exempel vara de kemiska mekanismerna som utfällning och sorption. 
(Berggren Kleja et al., 2006) Utfällning är när det sker en kemisk reaktion mellan olika joner 
som då bildar fasta små partiklar. En utfällning sker när de ingående jonerna finns i tillräckligt 
hög koncentration och när det råder rätt förhållande i markvattnet. När koncentrationen av fria 
joner sjunker i markvattnet upphör utfällningen. De bildade små partiklarna kan då börja lösas 
upp ingen om förutsättningarna i marken ändras. (Manahan, 2005) Sorption är ett 
samlingsnamn för olika kemiska och fysikaliska mekanismer där joner och/eller molekyler 
ansamlas på gränsytan mellan fast fas och vätskefas. Adsorption och absorption är två 
mekanismer inom sorption. Adsorption är när ett ämne fäster på den fasta fasens yta och kan 
delas in i bland annat ytkomplexbildning och jonbyte. Jonbyte sker genom att an- och katjoner 
binds till elektriskt laddade ytor, för att utjämna laddningen tills det råder laddningsneutralitet. 
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Ytkomplexbildning är när komplex med joner binder direkt på partikelytan. Absorption är när 
ett ämne tas in i den fasta fasen. (Eriksson et al., 2005) 
 
Nedan beskrivs metallerna arsenik, bly, koppar respektive zink med avseende på källa, 
toxikologi samt tillstånd i mark och vatten. 
 

2.5.1. Arsenik 

Historiskt sett har trävaruindustrin med sina träskyddsmedel och bekämpningsmedel varit den 
i särklass största användaren av arsenik. Arsenik har även används i legeringsmetaller och 
som glasråvara. Men användningen har minskat mycket. Den volym som användes år 2005 
var en tiondel av vad som förbrukades år 2001. Trävaruindustrin har reducerat sin användning 
betydligt och konsumerade år 2005 ungefär lika mycket som metallindustrin. Det beror på 
ändrade regler när det gäller användning av arsenik och det har medfört att det tagits fram 
arsenikfria alternativ inom trävaruindustrin. (KemI, 2006) Gruvindustrin har också varit och 
är en stor källa för spridning av arsenik, eftersom arsenik är ett grundämne och finns naturligt 
i jordskorpan. Vid bland annat smältning av många metaller som till exempel bly och zink, 
bildas arsenik som en biprodukt under industriprocessen. Det ger upphov till förorening av 
luft, mark och vatten. Även förbränning av kol ger upphov till spridning av arsenik i miljön. 
(ATSDR, 2009 (a))         
 
Arsenik och arsenikföreningar är giftiga och kan vid höga koncentrationer orsaka en rad olika 
toxiska effekter på människor och djur. Det kan till exempel leda till reproduktions störningar, 
hudsjukdomar och cancer. Exponering av arsenik kan leda till akut eller kronisk 
arsenikförgiftning. Vid akut arsenikförgiftning hamnar kroppen i chock efter att bland annat 
blodcirkulationen och hjärtats muskulatur påverkas negativt. Kronisk arsenikförgiftning 
utvecklas under en långvarig exponering för arsenik och syns genom bland annat 
hudförändringar. Dessa förändringar sker i pigmenten och syns oftast först på bröst, armar och 
ben. Med tiden ökar risken för att drabbas av hudcancer. Inandning av arsenikföroreningar 
irriterar andningsorgan och slemhinnorna. Under längre exponeringstid kan det leda till 
cancer i lungorna. Arsenik påverkar också enzymatiska reaktioner, vilket leder till att organ 
system kan påverkas. (ATSDR, 2009 (b))       
 
I mark och vatten kan arsenik förekomma i oxiderat tillstånd som arsenit och arsenat. Arsenit 
dominerar vid låga pH-värden och/eller i reducerande miljöer. Arsenik kan påträffas även i 
metylerade former och är då mindre toxiskt. I marken adsorberas arsenik till Fe- och Al-
oxider samt primära mineraler, speciellt sulfider. Det är den oxiderade formen, arsenat som 
adsorberas starkast till Fe- och Al-oxider och det sker vid ett pH-värde lägre än 8. Vid pH-
värden högre än 7 binds arsenit bäst. Men arsenit och metylerade former av arsenik 
adsorberas betydligt svagare än arsenat. Både arsenit och arsenat kan under anaeroba 
förhållanden reagera med sulfid och bilda olika komplex och utfällningar. Det medför att 
arsenik i oxiderat tillstånd binds starkt i marken där det finns stora mängder Fe- och Al-oxider 
samt när pH-värdet är lägre än 8 och det finns syre. Risken för transport eller upptag är större 
under övriga förhållanden. Medelhalten för arsenik i jordskorpan ligger på ungefär 2,1 mg/kg. 
Det är samma medelhalt som uppmätts i norra Sveriges mårskikt. (Berggren Kleja et al., 
2006)      

2.5.2. Bly 

Användningen av bly i Sverige har ett stort utbredningsområde. Men de största brukarna av 
bly på senare åren har varit glasindustrin, försvaret och ackumulatorindustrin. Förr var bly en 
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beståndsdel i bensin och medförde stor spridning i främst stadsmiljön med tätt trafik. På 90-
talet avvecklades bly i bensin. Det har lett till minskat nedfall från luften till mark och vatten. 
Tidigare var det vanligt med blybaserad färg. Men den användningen har också minskat, dock 
finns det gamla hus som är målade med sådan färg. Även industrier har reducerat sina utsläpp 
av bly. Det finns dock en risk för spridning av bly från avfallsförbränning och gamla läckande 
deponier. (Berggren Kleja et al., 2006) 
 
Bly och blyföreningar är giftiga och kan vid exponering ge negativa effekter på människan. 
Små barn och foster är speciellt känsliga. Effekterna av blyexponering kan uttryckas som 
försämrad inlärningsförmåga och intellektuell utveckling samt skada delar av nervsystemet. 
Det kan även leda till högt blodtryck och öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Vid 
inandning av blyhaltigt damm i höga koncentrationer eller via oralt intag kan det uppstå akut 
blyförgiftning. Det kan ge symtom som till exempel huvudvärk, blykolik och irritabilitet. 
(AFS 1992:17) 
 
I mark och vatten förekommer bly i oxiderat tillstånd som Pb2+. I marken binds bly starkt till 
Fe-, Al-, och Mn-oxider samt organiskt material. Det sker även vid pH 4. Bly bildar 
svårlösliga sulfider i reducerade miljöer. I oxiderande miljöer med högt pH och en hög 
koncentration av bly eller karbonater, kan blykarbonat bildas och fällas ut. De former som 
dominerar i vatten är Pb2+ och dess komplex med DOC. Bly transporteras i mark och vatten 
främst som lösta humuskomplex eller i kolloider med järnoxid eller humusämnen. 
Medelhalten av bly i jordskorpan är 10 mg/kg. (Berggren Kleja et al., 2006) 
 

2.5.3. Koppar 

I samhället används stora mängder koppar. Årligen genererar varje europeisk medborgare ca 2 
kg koppar som avfall. I den kategori kopparhaltigt avfall som ökar mest, kommer avfallet från 
elektrisk och elektronisk utrustning. Från gruvor och smältverk tillförs mycket koppar till 
miljön, och i stadsmiljön är korrosionen av koppartak en viktig källa till koppar i miljön. 
(Berggren Kleja et al., 2006) 
 
För både växter och djur är koppar ett nödvändigt näringsämne. Höga halter av koppar kan 
dock leda till skador på njurar, lever och immunförsvar. Cu ingår i viktiga enzym som bildar 
röda blodkroppar och omsätter kolhydrater hos däggdjur. På ett flertal enzym är Cu reaktivt 
och binder till cellmembran och sulfhydrylgrupper. Mellan olika sötvattenlevande organismer 
är skillnaden i känslighet stor, de känsligaste arterna får skador redan vid 3 µg/l. (Berggren 
Kleja et al., 2006) 
 
I jordens binds koppar mycket starkt till organiskt material, men koppar binds även starkt till 
Mn-, Al- och Fe-oxider. Koppar bildar svårlösliga sulfider i reducerande miljöer. Vid högt pH 
och höga kopparkoncentrationer kan malakit fälla ut. Den starka bindningen till humusämnen 
är karaktäristiskt för koppars markkemi. Koppar bildar starkare humuskomplex och svagare 
oxidkomplex än järn. Det här medför att halten organiskt material är avgörande för hur 
mycket koppar som kan binda, även vid låg pH är bindningen stark. pH-värdet är den enskilt 
viktigaste faktorn som styr adsorption av metaller i marken. Det beror på att partiklarnas 
laddning är pH-beroende. Koppar transporteras som löst humuskomplex i mark och vatten. 
Medelhalten av koppar i jordskorpan är 68 mg/kg. (Berggren Kleja et al., 2006) 
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2.5.4. Zink 

Zink använts i färger och för rostskydd av järn och stål. Zink ingår också i gummiprodukter, 
mässing, bekämpningsprodukter och plast. I det moderna samhället används stora mängder 
Zn. Ca 10 miljoner ton per år är den årliga produktionen av Zn och den årliga belastningen av 
Zn i miljön vid Stockholm är ca 2,6 ton per år. I stadsmiljön är partiklar från bildäck och 
lakvatten från förzinkade metallkonstruktioner de största källorna för spridning av Zn. 
(Berggren Kleja et al., 2006) 
 
För växter och djur är zink ett essentiellt ämne. Zink ingår i över 200 hormoner och enzymer i 
människan. Cirka 15 mg zink behöver en vuxen person per dag. På däggdjur har zink en 
generellt sett låg toxicitet, men sötvattenlevande organismer är dock känsliga för förhöjda 
halter. En koncentration på 25 µg/l har föreslagits som en gräns där 95 procent av alla arter är 
skyddade. (Berggren Kleja et al., 2006) 
 
I naturliga miljöer kan zink anta ett oxidationstillstånd och den är därför ett exempel på en 
icke redoxkänslig metall. Zink är däremot känslig för pH-förändringar. Mellan pH 6-10 är 
zink stabil mot korrosion, vid högre och lägre pH-värden sker en upplösning av det skyddande 
skiktet. I en vattenlösning förekommer zink som fria zinkjoner vid pH <7. I vatten bildar även 
Zn starka komplex med lösta humusämnen, och detta är den dominerande formen vid högt pH 
>6. (Elert et al., 1995) 
 
I jorden är Zn i huvudsak bundet till organiskt material och till en mindre del Fe- och Mn-
oxider. I jorden när pH-värdet är lågt förekommer zinkjoner i huvudsak elektrostatiskt 
adsorberade till organiskt material och lerpartiklar. Med sjunkande pH ökar lösligheten av 
zinkjoner starkt (Berggren Kleja et al., 2006). Sorptionen av zink påverkas av pH, 
katjonbyteskapacitet, organiskt material och sammansättning hos lermineral. Zink adsorberas 
på oxidytor av Fe, Al och Mn vid låga koncentrationer av ämnet. Denna adsorption är mest 
betydelsefull i sura jordar. I jordar med högt pH, det vill säga kalkrika jordar sker 
adsorptionen troligtvis i form av karbonat- eller hydroxidkomplex. I moränmark fastläggs Zn 
genom sorption på amorfa Mn-, Fe-, och Al-oxider. Detta begränsar spridningen av zink. När 
zinken förekommer i form av sulfid är den mycket stabil och därmed svårlakbar, och när 
zinken oxideras ökar lösligheten. (Elert et al., 1995) 
     

2.6. Saneringsmetoder för förorenad mark 
Saneringsmetoder för att behandla förorenad mark kan delas in i olika grupper beroende på 
hur metoden är uppbyggd. Nedan har metoderna delats in i fysikaliska och kemiska 
saneringsmetoder, biologiska saneringsmetoder respektive deponering. 
      

2.6.1. Fysikaliska och kemiska saneringsmetoder 

Det finns flera olika fysikaliska och kemiska saneringsmetoder för att behandla 
metallförorenad mark. Exempel på några sådana metoder är barriärer, jordtvätt, stabilisering 
och solidifiering, elektrokemiska metoder och termiska metoder. I följande avsnitt 
sammanfattas dessa metoder. 
 
 
Barriärer 
Det finns två olika typer av barriärer: fysikalisk- och reaktiv barriär. Nedan följer en 
beskrivning av dessa. 
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Fysikalisk barriär 
En barriär anläggs i syfte att förhindra föroreningsspridning via grundvatten. Barriären kan 
antigen anläggas som en permanent installation eller som en tillfällig installation. En 
permanent installation kan anläggas för att hindra föroreningen från att spridas till känsliga 
objekt som till exempel vattentäkter eller skyddsområden. En tillfällig installation kan göras 
till exempel vid sanering av förorenade områden. Materialet som används vid fysikalisk 
barriär ska endast förhindra föroreningsspridning och inte reagera med föroreningarna. 
Geotextil är en typ av barriär. Geotextilens porositet kan anpassas så att den antigen kan 
släppa igenom lite vatten, eller vara helt tät. (Helldén et al., 2006) 
 
Reaktiv barriär 
Principen för reaktiva barriärer bygger på att förorenat grundvatten passerar genom ett 
reaktivt material där det renas genom bland annat utfällning och adsorption, se figur 2. 
Materialet i den reaktiva barriären varierar beroende på vilken förorening det är man vill 
sanera. Den kan installeras i olika former och i olika konstruktioner beroende på 
utformningen av föroreningsplymen. (Suthersan, 1997) 

 
Figur 2. Permeabel reaktiv barriär där förorenat grundvatten behandlas. (Helldén et al., (b) 2006) 
 
En reaktiv barriär kan antingen bestå av ett permeabelt material eller en hydraulisk zon i 
grundvattnet. En permeabel reaktiv barriär installeras i grundvattenzonen där förorenat vatten 
kan passera. När grundvattnet passerar genom den permeabla reaktiva barriären tas 
kontamineringar bort genom fysikaliska, kemiska och biologiska processer. Både organiska 
och oorganiska ämnen kan tas bort med hjälp av det reaktiva materialet. De flesta av de 
installerade barriärerna använder järn som det reaktiva mediet för att reducera 
kontamineringar till en icke toxisk nivå. Andra ämnen som kan användas som reaktivt 
medium är grovt grus, krossade snäckskal och granulärt aktivt kol och detta fylls i hela diket. 
(Boulding & Ginn, 2004) En permeabel reaktiv barriär med granulärt järn installeras som en 
sammanhängande permeabel vägg. Järnspånen kan blandas med ett inertgranulärt material 
som sand för att öka genomsläppligheten. Grundvattnets flödeshastighet, föroreningstyp och 
föroreningskoncentration bestämmer barriärens tjocklek och järninnehåll. (Helldén et al., (b) 
2006) 
 
En typ av reaktiv barriär är funnel and gate system. Denna typ av barriär består av två täta 
väggar, dessa leder vattnet till en grind som består av permeabelt reaktivt material. Väggarna 
är antingen uppbyggda av slurry walls, det vill säga cement eller bentonit, eller som sheet pile 
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walls, och då som sammansatta stålplåtar. Då föroreningsplymen är bred kan flera grindar 
placeras på bredden för att allt förorenat vatten ska renas genom grindarna. Är grundvattnet 
förorenat med olika föroreningar kan flera grindar med olika material och 
behandlingsprocesser användas i en serie. (Suthersan, 1997) 
 
Vid tillämpningen av reaktiv barriär är det ett flertal faktorer som styr resultatet, bland annat: 
redox och pH-förhållanden i det reaktiva materialet, det kontaminerade vattnets uppehållstid i 
det reaktiva materialet, platsens geologi och geohydrologi, föroreningens plymgränser och 
omgivande jordlagerns permeabilitet. Risken är stor att det förorenade vattnet passerar förbi 
barriären om det finns mycket genomsläppliga jordar runtomkring. Andra begränsningar som 
finns med reaktiva barriärer är igensättning. Igensättningen medför en minskad 
sorptionskapacitet. De fördelar som finns med reaktiva barriärer är bland annat att det inte 
krävs några tekniska system, en saneringsmöjlighet som kan användas på plats där till 
exempel exploatering av fastigheten kan fortsätta och barriärer kan också vara effektiva i flera 
år innan de behöver bytas ut. (Marksaneringsinfo, 2008)  
 
Internationellt sett kan reaktiv barriär beaktas som en innovativ efterbehandlingsteknik där 
merparten av metodutvecklingen har skett i Kanada. I USA har metoden endast tillämpats vid 
ett fåtal av de avslutade eller pågående saneringsprojekten. (Helldén et al., 2006) 
 
 
Jordtvätt 
I jorden binds föroreningarna i huvudsak till de finkorniga partiklarna. Vid jordtvätt blandas 
den förorenade jorden med vatten under kraftig omblandning. Föroreningarna suspenderar 
eller löses upp genom skrubbning. Ofta tillsätts pH-justerande ämnen, tensider eller 
komplexbildare för att lättare frigöra föroreningarna. Eftersom föroreningarna binds 
framförallt till silt-, ler- och organiska partiklar avskiljs föroreningarna genom separation av 
olika kornstorlekar. Genom fysikaliska processer avskiljs silt- och lerfraktionerna från grus- 
och sandfraktionerna. Finfraktionen som blir avskiljd behandlas vidare eller deponeras och 
processvattnet behandlas med konventionella vattenbehandlingsmetoder och sedan 
återanvändas i tvättprocessen. (Helldén et al., 2006 (b)). Finfraktionen kan behandlas vidare 
med andra behandlingsmetoder. Jordtvätt kan även tillämpas in situ, men då benämns det 
vanligen som in situ soil flushing. Jordtvätt tillämpas vanligen i stationära 
behandlingsanläggningar. Jordtvättprocessen består av flera behandlingssteg, dessa syftar till 
att avskilja förorenade partiklar och vätskor från det övriga materialet. Processen för jordtvätt 
består av ett flertal behandlingssteg. Dessa är de vanligaste behandlingsstegen: 

• Större fragment som stenar och avfall avskiljs i grovsiktningen. 
• Gravimetrisk och hydrocyklonering avskiljning av förorenade partiklar. 
• Förorenade väskor och metaller avskiljs genom flotation. 
• Förorenade partiklar avskiljs genom sedimentation.  

Vid behandling med jordtvätt är det några faktorer som styr resultatet, bland annat 
kornstorleksfördelningen och föroreningens fördelning mellan olika kornstorleksfraktioner. 
Eftersom föroreningarna binds till finfraktionen kan volymen på det förorenade materialet 
som ska behandlas reduceras väsenligt om finfraktionen avskiljs vid behandlingsprocessen. 
Jordtvätt kan användas för extraktion av organsiska föroreningar som bland annat PAH, PCB 
och alifater, men metoden används i huvudsak för behandling av metallförorenade jordar. De 
negativa effekter som finns med jordtvättmetoden är att metoden i huvudsak är begränsad till 
minerogena jordar med litet organiskt innehåll. I förhållande till andelen jord i grovfraktionen 
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bör andelen finfraktion vara liten. När det behandlade materialet lagts tillbaka finns det en risk 
att utlakningen och spridningen av föroreningar ökar. Detta beror på att tillsatsen av pH-
justerande vätskor kan bidra till att det behandlade materialet blir mer lakningsbenäget än det 
ursprungliga materialet. Det behandlade materialet kan också begränsas i sin användbarhet då 
tillsatta ämnen kan finnas kvar och i sig utgöra en föroreningskälla. Jordtvättning kan 
betraktas som en etablerad efterbehandlingsmetod. I Tyskland och Nederländerna har 
metoden sedan början av 1980-talet använts i full skala, men i Sverige har metoden endast 
tillämpats på ett 30-tal projekt. (Helldén et al., 2006) 
 
 
Stabilisering och solidifiering 
Nästan alla stabiliserings- och solidifieringsmetoder innebär att ett eller flera additiv tillförs 
den förorenade jorden. Denna metod kan både ske in situ eller på uppgrävda massor. 
Stabilisering/solidifiering är numera i en efterbehandlingsmetod som i första hand är avsedd 
för oorganiska föroreningar som bland annat metallförorenade jordar/ sediment, metallhaltiga 
hydroxidslam. Vid stabilisering reagerar ett additiv med den förorenade jorden, och 
föroreningsämnena blir mindre lakbara. Vid solidifiering inkapslas eller omvandlas jorden till 
en monolitisk struktur med låg lakningsbenägenhet. Eftersom tillsatser av olika kemiska 
additiv tillförs vid både solidifiering och stabilisering för att minska lakningsbenägenheten 
samt reducera permeabiliteten, görs oftast ingen skillnad mellan dessa. Vid 
stabilisering/solidifiering tillsätts till exempel bentonit, cement, silikater, svavel och kalk som 
oorganiska additiv. Asfaltsprodukter och formaldehyd är exempel på organsiska additiv som 
tillsätts. Cement är ett additiv som används mest för stabilisering av förorenade jordar. För 
vissa metaller som till exempel arsenik kan den pH-höjande effekten som blir till följd av 
stabiliseringen bidra till en ökad utlakning. Faktorer som styr resultatet av behandlingen med 
stabilisering/solidifiering är bland annat den kemiska sammansättningen hos föroreningen, 
klimatfaktorer då ett kallt klimat kan en försämrad behandling och kornstorleksfördelningen. 
Jordlager- och permeabilitetsförhållanden och grundvattenytenivå har betydelse vid in situ 
stabilisering. Vid in situ stabilisering utförs stabiliseringen med en specialanpassad borr. 
(Helldén et al., 2006) 
 
Vid behandlingen av förorenad jord i jordtvätt där metallhaltigtslam utgör den huvudsakliga 
restprodukten kan stabilisering/solidifiering med fördel tillämpas. I USA tillämpas metoden 
vanligast in situ, medan i Europa tillämpas metoden vanligast ex situ. (Helldén et al., 2006) 
 
 
Elektrokemiska metoder 
De elektrokemiska metoderna bygger på elektrokinetik, där det skapas elektriska 
spänningsfällt i den förorenade jorden. Det sker med hjälp av att elektroder som installeras i 
jorden, där elektroderna utgörs av en del katoder och en del anoder. Metoden används främst 
in situ på metallföroreningar som till exempel bly, koppar och zink. Men kan också användas 
ex situ. (Mulligan et al., 2001) Strömstyrkan som tillförs för att bilda de elektriska fälten, är i 
storleksordningen 10 – 60 V/m likström (Alshawabkeh et al., 1999). Metoden sägs fungera 
bra oberoende av jordens permeabilitet med undantag för restriktioner när det finns förekomst 
av organiska halter. Förorenade jordar som till exempel lerjordar, med små porer och låg 
hydraulisk konduktivitet, är oftast svåra att rena. Men elektrokemiska metoder är effektiva för 
rening av lerjordar. (Acar & Alshawabkeh, 1993)  
 
Elektrokemiska metoder bygger på att det sker redoxreaktioner vid elektroderna. Vid anoden 
oxideras anjoner och vid katoden reduceras katjoner. De metaller som har vandrat i det 
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elektriska fältet fälls ut på elektroderna. Det är flera saker som styr utvecklingen och designen 
av elektrokemiska saneringsmetoder för förorenad mark. Det är bland annat pH, 
redoxreaktioner, komplexbildning, elektroosmos, jonvandring och elektrofores. Elektroosmos 
är rörelsen av mark- eller grundvatten mellan anod och katod. Jonvandring är den transport 
som sker med joner och jonkomplex till elektroden av motsatt laddning. Elektrofores är när 
laddade partiklar eller kolloider transporteras i ett elektriskt laddat fält. (Virkutyte et al., 2002) 
Figur 3 visar elektroosmos och jonvandring. 
 

 
Figur 3 visar elektroosmos och jonvandring. Jonvandring i figuren är samma sak som electromigration of ions. 
De gråa runda ringarna med ett svart plus i är katjoner medan de vita runda ringarna med minus i är anjoner. 
Figuren visar att anjonerna drar sig mot anoden och katjonerna drar sig mot katoden. ( Virkutyte et al., 2002) 
 
Metalljonerna i vattenfasen är associerade med neutrala vattenmolekyler som följer med när 
jonerna rör sig. Det sker elektrolys av vattnet vid elektroderna. Detta medför att det sker 
elektronöverföring vid elektroderna. De vätejoner som då bildas vid anoden vandra mot 
katoden. Det ger upphov till en sänkning av pH-värdet vid anoden, vilket medför att 
metalljonerna som är bundna till markpartiklar kan desorberas. Vid katoden bildas 
hydroxidjoner som vandra mot anoden. Det bidrar till att pH-värdet höjs vid katoden och leder 
till att metalljonerna kan adsorberas eller fällas ut som metallhydroxider. Genom att tillsätta 
syra vid katoden går det att minska pH-förändringen och därmed minska adsorption och 
utfällning av metallhydroxid. (Acar & Alshawabkeh, 1993)  
 
När saneringen är färdig tas elektroderna upp från marken och behandlas som koncentrerat 
farligt avfall eller så återvinns metallerna. Men denna metod används idag sparsamt vid 
fullskalig sanering i Sverige. (Helldén et al., 2006)  
 
 
Termiska saneringsmetoder 
Det finns två typer av termiska saneringsmetoder. Termisk avdrivning som koncentrerar 
föroreningarna och förbränning som förstör och oskadliggör föroreningarna.  
 
Termisk avdrivning 
I första hand tillämpas denna metod på flyktiga organiska ämnen, men kan även användas på 
flytiga metaller. Metoden för termisk avdrivning kan tillämpas både on site i mobila 
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anläggningar och off site i stationära behandlingsanläggningar, på i stort sett all jordartstyper. 
Finns arsenik eller kvicksilver i det förorenade materialet måste behandlingsprocessen 
anpassas. Detta göras genom applicering av filterutrustning för rening av utgående gas/ånga. 
Efter genomförd behandling transporteras den behandlade jorden till en upplagsplats för 
avsvalning. (Helldén et al., 2006) 
 
Vid termisk avdrivning placeras det förorenade materialet i en roterande ugn. Uppvärmningen 
kan ske direkt eller indirekt. En varm gas/ånga leds genom det förorenade materialet vid 
direkt uppvärmning. Indirekt uppvärmning är vanligare. Indirekt uppvärmning innebär att en 
skruvformad borr innehållande uppvärmd olja/vatten cirkulerar och bearbetar det förorenade 
materialet. Uppvärmningen kan även ske med elektriskt uppvärmda metallplattor. När 
materialet värms upp förångas flyktiga föroreningar. Avdrivningen sker vanligtvis i 
temperaturintervallet 100-800oC. Avdrivna kolväten kan antigen fångas upp i filter eller 
destrueras i en efterbrännkammare. Efterbrännkammare används inte vid behandling av 
flyktiga metaller som kvicksilver och arsenik. (Helldén et al., 2006) 
 
Termisk avdrivning har i Sverige tillämpats som behandlingsmetod vid bland annat 
efterbehandlingen av PAH-förorenade jordmassor vid kvarteret Lyftkranen samt vid 
gasverkstomten Husarviken. (Helldén et al., 2006) 
 
Förbränning 
Förbränning av förorenade jordar är inget alternativ som väljs i första hand på grund av att 
kostnaderna är förhållandevis höga. Men förbränning brukar användas på de koncentrerade 
förorenade massorna som bildas efter koncentrationsmetod som till exempel termisk 
avdrivning och jordtvätt. (Helldén et al., 2006) 
 
Det finns två huvudtyper av förbränningsanläggningar som används vid förbränning av 
förorenade jordar. Dessa typer kallas roterande ugn och fluidiserande bädd. En roterande ugn 
består av en svagt lutande cylinder som roterar kring sin horisontella axel. Temperaturen vid 
förbränningen ligger mellan 1200-1400°C. En fluidiserande bädd förbränner vid en 
temperatur mellan 800-900°C. Det sker genom att den förorenade jorden tillsammans med het 
sand blandas runt på grund av att luft blåser in. Rökgaserna som bildas renas i genom 
avancerade rökgasreningsanläggningar. Metoden lämpar sig bäst på organiska föroreningar. 
Oorganiska föroreningar som metaller destrueras inte. Dessa föroreningar hamnar på en 
deponi tillsammans med askan och slaggprodukter som bildas vid förbränningen. (Helldén et 
al., 2006)       
 

2.6.2 Biologiska saneringsmetoder 

Biologiska saneringsmetoder är metoder som sker genom naturligt förekommande processer i 
marken med hjälp av bakterier, svampar eller växter. För metallförorenad mark är endast 
växter lämpade och den metoden kallas för fytoremediering. Nedan följer en kort beskrivning 
av metoden. 
 
Fytoremediering  
Fytoremediering är en relativt ny metod för sanering av förorenade områden, där växter 
utnyttjas. En av de viktigaste mekanismerna är att ackumulera metaller i växter. 
Fytoremediering har god potential, då det är en flexibel och kostnadseffektiv metod. Det finns 
olika varianter av processen där växter tar upp och samlar metallerna. Dessa processer är 
bland annat fytoextraktion, rhizofiltrering och fytostabilisering. Fytoextraktion är när växter 
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tar upp metallerna och lagrar dem i rötterna eller växtdelarna ovanför marken. När växterna är 
mättade så att de ej tar upp mer, skördas de och deponeras eller behandlas. Rhizofiltrering är 
när växternas rötter absorberar eller fäller ut metaller från metallförorenat markvatten. 
Fytostabilisering är när toleranta växter immobiliserar metaller genom att utsöndra vissa 
kemiska föreningar från rötterna. Det kan även ske genom att metallen absorberas på rotens 
yta. (McIntyre, 2003) 
 
Salix är den växt som är mest förknippad med fytoremediering i Sverige. Vid två platser i 
Sverige pågår fältförsök med fytoextraktion. Dessa två platser är Fliseryd och Sunnersta. Vid 
fältförsöken används salix för sanering av bly, kadmium, nickel och koppar. Projekten leds av 
Maria Greger från Stockholms Universitet. Men vid fullskalig marksanering används 
fytoremediering sparsamt i Sverige. (Helldén et al. 2006)      
 

2.6.3. Deponering 

Deponering innebär att förorenade massor innesluts med ett barriärmaterial som till exempel 
bentonit och lera för att minska risken för spridning av föroreningar. Barriärmaterialet hindrar 
eller reducerar väsentligt att vatten och syre inte ska nå de förorenade massorna. Deponering 
bör främst tillämpas på avfall som saknar behandlingsmöjligheter eller koncentrerat avfall 
från till exempel jordtvättbehandling. Det kan också användas för mindre volymer men med 
höga föroreningskoncentrationer. Dock används deponering i Sverige även till jordar som är 
mindre förorenade, då det går snabbt och enkelt att bli av med föroreningarna från ett område 
som till exempel ska bebyggas. I Sverige kan ofta förorenade jordar efter klassning läggas på 
vanliga kommunala avfallsdeponier eller användas som avjämningsmaterial vid en 
sluttäckning. (Helldén et al., 2006) 
 
Det finns tre deponiklasser, klass 1 är deponi för farligt avfall, klass 2 är deponi för icke-
farligt avfall och klass 3 är deponi för inert avfall. En deponi byggs i olika lager för att 
förhindra läckage och spridning av föroreningar. Först ligger en geologisk barriär som en 
säkerhet om andra barriärer mister sin funktion. Den geologiska barriären ska hålla i flera 
hundra år och kunna ta hand om eventuellt lakvatten som trängt ner. Vid en klass 1 deponi ska 
det ta 200 år för lakvatten att passera genom barriären. Det motsvarar cirka fem meter tjock 
lera eller en konstgjord barriär med samma skyddseffekter. En konstgjord barriär kan bestå av 
bentonit blandat med lämpligt ballastmaterial. Därefter kommer bottentätningen som har i 
uppgift att samla upp lakvatten. En bottentätning på en klass 1 deponi får endast släppa 
igenom fem liter lakvatten per kvadratmeter och år. Ovanpå tätningen läggs ett 
dräneringslager bestående av minst 0,5 meter grovt material och eventuellt dräneringsrör med 
en lutning på minst två procent. På bottentätningen läggs avfallet som deponerats. Avfallet 
täcks sedan av flera olika lager. Täckningens uppgift är att förhindra att vatten och syre 
tränger in till avfallet. Den skyddar miljön från att föroreningar ska läcka ut. Syrefria 
förhållanden bidrar till att metaller binds hårdare till avfallet och därmed minskar risken för 
läckage till omgivningen. Det första skiktet ovanpå avfallet är ett utjämningsskikt för att få en 
bra avrinnings vinkel. Om det finns risk för att gas bildas i deponin läggs ett 
gasdräneringsskikt för uppsamling av gasen. Sedan läggs ett tätskikt som ska se till att vatten 
och syre inte tränger in till avfallet. Detta skikt har samma krav som bottenskiktet har, det vill 
säga max fem liter vatten per kvadratmeter och år får tränga igenom vid en klass 1 deponi. 
Ovanpå läggs ett dräneringsskikt som kan avleda regnvatten snabbt. Slutligen läggs ett 
skyddsskikt som är minst en meter tjockt och skyddar mot frost, uttorkning, rotpenetration, 
erosion med mera. Skyddsskiktet kan vara till exempel schaktmassor eller liknande. (RVF, 
2009) Figur 4 visar en skiss över en klass 1 deponi. 
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Figur 4 visar en skiss på hur en klass 1 deponi kan vara uppbyggd. (Sakab, 2009)     
 

2.7. Förorenade byggnader 
Industrialismen inleddes i början på 1800-talet i Sverige. I slutet av 1900-talet blev 
industrialismens äldre miljöer allt mer intressanta för historiker och konstvetare. Det nya 
intresset hängde ihop med att industrialismen blev en viktig del av historien. Utifrån 
kulturhistorisk synpunkt har förändringsbenägenheten gett upphov till vikten av att bevara de 
avtryck som industrin har avsatt i samhället. Flera industriella verk och anläggningar är en del 
av vårt kulturarv. (Naturvårdsverket, 2005 (g)) 
 
Industriverksamheter har pågått under en längre tid och de har gett upphov till en rad olika 
föroreningar i byggnaderna. Tidigare har det oftast saknats kunskap om ämnena som 
hanterades. Föroreningar kan diffundera in i omgivande golv, väggar och tak då en industriell 
verksamhet pågått under en längre tid. Föroreningar kan också förekomma i byggmaterial och 
installationer som till exempel golvbrunnar, vattenlås eller i avloppsledningar. Föroreningar 
kan även finnas i fyllnadsmassor som finns under byggnaden. Dessa kan sedan avges till 
inomhusluften. Riktvärdena för jord som finns idag är inte ändvändbara på byggmaterial. 
Risken med föroreningar i byggnader påverkas av flera faktorer bland annat: temperatur, fukt 
och ventilation. På grund av detta är riktvärdena för jord inte tillämpbara på byggmaterial. 
Bedömning av miljö- och hälsorisker får göras från fall till fall. (Naturvårdsverket, 2005 (g)) 
 
Flera aktiviteter kommer att genomföras när en förorenad byggnad ska undersökas och 
eventuellt saneras. Beroende på byggnaden kommer undersökningen att anpassas från fall till 
fall. Arbetsgången för undersökningen och åtgärdandet av förorenade byggnader inleds med 
en förstudie, följt av huvudstudie, förberedelser, genomförande och slutligen uppföljning. I 
förstudien bedöms sannolikheten av att byggnaden är förorenad, och om det är troligt att 
människor och miljö påverkas bedöms i förstudien. I förstudien tas information fram om de 
olika verksamheterna som pågått i byggnaden. Baserat på den orienterande studien, eventuella 
översiktiga undersökningar samt den okulära besiktningen kan en riskklassning genomföras. 
Därefter tas beslut om eventuella detaljerade undersökningar behövs. Finns det behov 
värderas också byggnadens kulturhistoriska värde. I huvudstudien utförs provtagningar på 
bland annat byggmaterial, jord, inomhusluft och grundvatten. Därefter görs en uppskattningen 
av förorenade material mängder. Vid en hälsoriskbedömning ska framtida och nuvarande 
hälsorisker beaktas. Bedömningen görs utifrån nuvarande användningen samt om byggnaden 
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ändras. En översiktlig miljöriskbedömning görs också om det finns risk för att föroreningar 
kan spridas från byggnaden till omgivande miljö. Utifrån kostnader, politiska aspekter och 
teknisk möjlighet görs en riskvärdering. Riskvärderingen ligger till grund för väl av åtgärder. 
Under förberedelserna upprättas en hälso- och säkerhetsplan utifrån de åtgärder som valts. En 
kontroll av mark och byggnader görs innan sanerings- eller rivningsarbeten kan påbörjas. 
Därefter informeras boende och grannar om vilka åtgärder som kommer att vidtas. Kontroll 
ska ske efter att åtgärderna genomförts och därefter ska en ny syn av byggnader och mark 
göras. Åtgärdsmålen bör verifieras när åtgärderna genomförts. Detta kan göras genom bland 
annat luftprovtagning. Arbetet utvärderas och dokumenteras för framtida projekt. 
(Naturvårdsverket, 2005 (g)) 
 

2.7.1. Saneringsmetoder för metallförorenade byggnader 

För att sanera en metallförorenad byggnad kan flera olika metoder användas, bland annat: 
rivning, sanering, forcerad ventilation och inkapsling. I följande avsnitt görs en 
sammanfattning av dessa metoder. 

Rivning 
En rivningsinventering görs ofta innan en rivning. I rivningsinventeringen anges den totala 
mängden farligt avfall i byggnaden samt vad som inte har kontrollerats så att entreprenören 
ska kunna uppmärksammas på detta. Rivningarna ska alltid utföras så att minsta möjliga 
störning på människa och miljö uppstår. (Naturvårdsverket, 2005 (g)) 
 

Sanering av byggnad 
Vid en sanering reduceras antingen föroreningshalten i materialet till nivåer som inte innebär 
en risk för människa och miljö eller att det förorenade materialet tas bort och ersätts med 
något annat material. En sanering kan ingå i en rivning. (Naturvårdsverket, 2005 (g)) 
Föroreningshalten av metaller i kontaminerade väggar och golv kan minskas med hjälp av 
fräsning, sandblästring, bilning av golv eller dammsugning. Saneringen sker med hänsyn till 
väggarna och golvens materialtyp, föroreningsgrad och tillgänglighet. Till exempel har 
tegelväggar sanerats med avseende på tungmetaller genom att 2 millimeter av ytan frästs bort 
och betonggolv har frästs ner 5 millimeter med goda resultat i tidigare projekt. Tidigare 
projekt har även visat att kontaminerade träkonstruktioner och tegelväggar vid skorsten eller 
ventilationstrummor inte kan renas genom ytlig sanering. (Mönsterås, 2003) 
 
Inkapsling och undertrycksventilation 
Vid en inkapsling täcks det förorenade materialet så att metallerna inte kan avgå till 
inomhusluften. Sitter metallerna ytligt i väggarna kan väggarna målas med en elastisk färg så 
att metallerna kapslas in. Den elastiska färgen bör klara tryck och temperaturförändringar så 
att den inte spricker och syftet med färger försvinner. Denna metod kan inte ses som en 
långsiktig lösning, men i ett ekonomiskt perspektiv kan denna metod ses som en fördel. 
Denna metod är också att föredra om kulturhistoriska aspekter ska beaktas. Materialet som 
används vid inkapsling måste vara elastiskt så att det inte spricker vid förändringar i 
temperatur eller rörelser i byggnaden.  Materialet bör också ha genomsläpplighet för 
vattenånga samt innehålla liten mängd toxiska ämnen. Vid inkapslingen behövs ofta 
undertrycksventilation för att undvika att flyktiga metaller inte når inomhusluften. Finns 
metallerna i betonggolv kan inkapslingen göras med aluminiumfolie eller med 
grundmursplatta. Motsvarande inkapsling kombinerat med undertrycksventilation kan även 
göras på väggar och tak. Nackdelen med undertrycksventilation är att det krävs fläktar som 
ständigt går på grund av kondensrisken. (Naturvårdsverket, 2005 (g))  
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3. Aktuell studie 
Den aktuella studien är uppbyggd som en miljökonsekvensbeskrivning, se kapitel 2.3. Först 
ges en beskrivning av fastigheten med avseende på befintliga byggnader, historia, vilka 
verksamheter som bedrivs inom fastigheten idag, geologi och geohydrologi samt tidigare 
genomförda miljöundersökningar. Därefter ges en inblick i Arboga kommunens uppsatta 
planer, program och mål. Sedan beskrivs omgivningen runt omkring fastigheten innan 
alternativen för gjuteribyggnaden med angränsande plåtverkstad presenteras och analyseras 
med avseende på åtgärdsförslag. Slutligen ges förslag till uppföljning av arbetet samt 
osäkerheter och behov av fortsatta utredningar. 
   

3.1. Beskrivning av fastigheten 
På fastigheten Höjen 3:24 i Arboga ligger ett flertal äldre byggnader som byggdes under tiden 
Arboga Mekaniska Verkstad låg där. Figur 5 visar byggnaderna på fastigheten idag, 
markerade med en bokstav. Det gula området i figur 5 är fastigheten och de blå fläckarna 
motsvarar byggnaderna. Nedan följer en kort presentation av respektive byggnad A till och 
med M.  
 

 
   
Figur 5, det gula området är fastighetens område med befintliga byggnader markerat i blått och med en bokstav. 
Området som är blåstreckat vid C är en riven del av byggnaden. Siffrorna i det gröna området vid de bruna 
punkterna är gamla arbetarbostäder. (Jungskär, 2007)  
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Byggnad A är gjuteribyggnaden, en stor 
basilikaformad byggnad i tegel med 
spritputsad och gråmålad fasat, se figur 6. 
Det överliggande galleriet är dock i 
gråmålad locklistpanel. De flesta fönstrena 
på byggnaden har satts igen. Men de gamla 
gjutjärnsbågarna i fönstren sitter kvar, fast 
träspröjsen har ramlat bort. Taket är av 
eternit och i dåligt skick med flera hål. Inne 
i gjuteriet är det öppet som en stor hall. 
Golvet var av sand när gjuteriet var igång 
så att gjutformar kunde grävas ner. Efter att  

 
Figur 6. Ingången till gjuteribyggnaden. 
 
verksamheten lades ner hårdgjordes golvet. Längs den 
sydöstra långsidan har det legat kupolugnar och torkugnar. I 
figur 5 syns en liten byggnad uppe i vänstra hörnet på 
byggnad A. Det är en före detta sandblästeranläggning som 
byggdes på tidigt 1960-tal i korrugerad plåt. (Jungskär, 
2007) 
 
Byggnad B kallas ”Nya brukskontoret” och har fungerat som 
kontor sedan år 1910. Det är ett trevåningshus med 
vindskontor och putsad fasad i en orange färg, se figur 7. 
Byggnaden har renoverats och moderniserats med åren. Det 
finns dock lite bevarat från äldre tider i form av till exempel 
en öppenspis och några äldre dörrar i huset. (Jungskär, 2007) 
                                         Figur 7. Nya brukskontoret. 
 

Den byggnad som har beteckningen C är 
plåtverkstaden och ligger intill gjuteriet, se 
figur 8. En del av plåtverkstaden är byggd 
ihop med gjuteriet och har samma struktur. 
Vinkeln på plåtverkstaden är i tegel med 
plåttak. Men en del av vinkelbyggnaden är 
riven på grund av att den var i dåligt skick 
och det fanns risk för ras. (Jungskär, 2007) 
 
 
 
 

Figur 8. Plåtverkstaden. 
 
Byggnad D, E och J är förrådsbyggnader som kallas centralförrådet, modellbod och kokillbod. 
I centralförrådet förvarades sand, koks, kalksten, sot, kärmjöl, lera och träkol. Det fanns också 
ett truckgarage med smörjgrop och matrum. Det är en lång träbyggnad i ett plan med eternit 
tak. Modellboden är också en lång träbyggnad men den har tre våningar. I byggnaden 
förvarades gjutmodeller i olika storlekar. Kokillboden ligger mot vägen. Väggen ut mot vägen 
är byggd av tegel med blindfönster, resten av byggnaden har en fasad i röd locklistpanel. I 
kokillboden förvarades kokiller. (Jungskär, 2007) 
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Byggnad F, H och I är verkstadsbyggnader och ligger intill varandra se figur 5. De benämns 
verkstadsbyggnad/Lindska delen, nya maskinverkstaden respektive monteringshall och 
maskinverkstad 2. Verkstadsbyggnad/Lindska delen är en tegelbyggnad med putsad fasad i tre 
våningar. Den nya maskinverkstaden är också en tegelbyggnad men utan puts och i två 
våningar. Monteringshallen och maskinverkstad 2 är två hus som sitter ihop och byggda av 
tegel, men där maskinverkstad 2 har ljusgul putsad fasad. (Jungskär, 2007) 
 
Byggnad G, snickeriet är frånsålt och ägs av Gustavsbergs snickerier. Det är en tegelbyggnad 
där modellerna snickrades ihop till AMV. Byggnad K är en före detta kraftstation i tegel och 
byggnad L är en enkel förrådsbyggnad i trä. En mindre bod i lättbetongsten har varit en 
virkestork och benämns med bokstaven M i figur 5. (Jungskär, 2007)                  
 

3.1.1. Historia 

Arboga mekaniska verkstad har sina rötter i Krokfors gjuteri i Ljusnarsbergs socken. Fram till 
mitten av 1800-talet förädlade Krokfors gjuteri gjutgots i Bergslagen. Men efter en orolig tid 
med mot- och medgångar beslutade bolagsstämman att flytta verksamheten till Arboga. 
Arboga ansågs ha säkrare vattenkraft och bättre transportvägar för att få ut produkterna i 
landet. Krokfors gjuteri lades ner och den nya anläggningen i Arboga togs i drift år 1858. 
(Jungskär, 2007) 
 
AMV anlades intill Arbogaån, se figur 9. Vattenkraften i ån utnyttjades av verkstaden till att 
först driva remdrivna maskiner. Efter att elmotorn introducerades och tog över, byggdes 
kraftstationer i ån för att förse verksamheten med el. Det var inte bara AMV som utnyttjade 
vattenkraften i Arbogaån, utan det gjorde också andra industrier. Det var positivt för AMV, 
eftersom att de tillverkade turbiner och generatorer. En annan positiv sak för AMV var att det 
fanns goda transportvägar. Det gick lätt att transportera råmaterial till gjuteriet och färdiga 
produkter ut från anläggningen. Transporterna kunde ske med båt via Arbogaån ut till 
Mälaren vidare mot Stockholmsområdet. År 1857 var järnvägen mellan Arboga och Örebro 
färdig och det blev en viktig länk för AMV till tunga transporter av malm och järn. I mitten av 
1870-talet blev ett stickspår in på företagets område färdigt. Det underlättade frakten av stora 
tunga maskindelar upp till bergs- och gruvindustrin. (Jungskär, 2007) 
 
AMV: produktion var bred, vilket nämns redan i inledningen till rapporten. Det går att dela in 
produktion i två kategorier, 
maskingods och 
handelsgjutgods. 
Maskingods innefattar gods 
som bearbetats för 
industriella behov och kan 
vara allt från maskiner och 
verktyg till järnvägsgods 
och broar. Handelsgjutgods 
är produkter som såldes via 
handelsmän till 
allmänheten som till 
exempel tröskelverk, 
strykjärn, gravstaket och  

 
 Figur 9: En karta över vart AMV här kallat Mekenområdet ligger. ( Jungskär, 2007) 
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manglar. Men med tiden specialiserade sig AMV på att tillverka maskingods. Ett samarbete 
med Elektriska aktiebolaget i Stockholm inleddes i början av 1880-talet. Det gick ut på att 
AMV tillverkade gjutgods till dynamomaskiner medan Elektriska aktiebolaget lindade dem i 
en hyrd lokal på AMV. Turbiner och järnvägsgods i form av kokillgjutna hjul var viktiga 
produkter som tillverkades. De tillverkade också i mindre skala ångmaskiner. (Jungskär, 
2007) 
 
År 1891 stod det nya gjuteriet färdigt. Två år senare gjordes en tillbyggnad på gjuteriet för 
kokillgjutning av hjul. Figur 10 är en bild som visar hur det kunde se ut en arbetsdag inne i 
gjuteriet. I början av 1900-talet gled produktionen över till att tillverka mer järnverks- och 
gruvmaskiner medan produktionen av turbiner minskade. Under andra världskriget användes 
lokalerna till att tillverka granater och verktyg som användes vid produktionen av 
granathylsor. (Jungskär, 2007) 
 

 
Figur 10 visar arbetet i gjuteriet. Foto Arboga museums arkiv. (Jungskär, 2007) 
 
AMV köptes upp år 1943 av konkurrenten Morgårdshammar AB. All gjuteriverksamhet 
förlades i Arboga, medan resten av tillverkningen flyttades över på Morgårdshammar. År 
1967 lades verksamheten i gjuteriet ner. Beijerinvest köpte år 1975 Morgårdshammar AB 
inklusive AMV och producerade tråddragerimaskiner, spånhanteringsutrustning, trådsaxar 
och trådhasplingsanordningar. Men år 1979 såldes fastigheten till Kaufelts Industrirobotar. 
Kaufelts Industrirobotar gick i konkurs år 1982 och Arboga System AB köpte fastigheten. 
Men sålde den vidare samma år till Arboga kommun för att frigöra medel till investeringar i 
den industriella verksamheten och hyrde då istället lokalerna. Arboga kommun i sin tur sålde 
fastigheten år 1985 till ett fastighetsbolag som senare gick i konkurs år 1992. År 1994 köpte 
Arboga System AB, som har bytit namn till Arboga-Darenth, fastigheten från 
konkursförvaltaren. (Jungskär, 2007)   
 

3.1.2. Idag 

Informationen i de två första nedanstående stycken i detta avsnitt har fåtts från 
fastighetsägaren Meken Industripark AB och genom besök på fastigheten.Fastigheten där 
AMV har legat ägs idag av Meken Industripark AB. Meken Industripark AB hyr ut och 
förvaltar fastigheter. Arboga-Darenth AB ägde fastigheten tills att verksamheten såldes till 
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företaget Nederman år 2008. I samband med att verksamheten såldes bytte fastighetsägaren 
namn från Arboga-Darenth AB till Meken Industripark AB. Men Arboga-Darenth AB ligger 
kvar och hyr delar av nord-östra fastigheten. De hyr följande byggnader, nya brukskontoret, 
modellboden, kokillboden, verkstadsbyggnaden/Lindska delen, nya maskinverkstaden, 
monteringshallen och maskinverkstad 2. Byggnaden ”nya brukskontoret” används som kontor 
och det finns även möjlighet till övernattning för de anställda. Modellboden och kokillboden 
används som förråd. I den nya maskinverkstaden, monteringshallen och maskinverkstad 2 
bedrivs produktionen och i delar av verkstadsbyggnaden/Lindska delen. Arboga-Darenth AB 
tillverkar produkter och system för skärvätskerening, spånhantering och transport av 
metallskrot och spån. 
 
De nordöstra delarna av plåtverkstaden hyrs ut till bilfirman Arboga Bilservice, där de 
reparerar bilar och bedriver försäljning av begagnade bilar. Bilfirman hyr även en del av 
förråd L, se figur 5. En avskild del i norra delen av centralförrådet hyrs ut till Gustavsbergs 
snickerier som måleri. MC-klubben Row-De-Dow Choppers hyr en del av källaren i 
verkstadsbyggnaden/Lindska delen. Den gamla kraftstationsbyggnaden hyrs av elfirman Nya 
Arboga elmontage. De andra byggnaderna på fastigheten står idag tomma. Men 
fastighetsägaren har erbjudit intresseorganisationen Mekens Vänner att använda Gjuteriet till 
konserter och andra arrangemang. Det finns en vision om att göra gjuteriet med angränsande 
plåtverkstad till ett kulturcentrum med konserthall, mindre hantverkarstäder och ett café. 
 
Arboga mekaniska verkstad som tidigare varit verksamhetsutövare har gått i konkurs. 
Länsstyrelsen bedömer att det inte har funnits några andra aktörer som bidragit till 
föroreningar. Fastigheten har inte överlåtits efter den 1 januari 1999. Länsstyrelsen har dragit 
slutsatsen med utgångspunkt från detta att det inte finns någon ansvarig enligt 10 kap 
miljöbalken. Med hjälp av statliga medel har SGI i uppdrag från Länsstyrelsen i Västmanland 
utfört en förstudie enligt MIFO fas 2. Markundersökningar omfattande kompletterande 
inventering och provtagning av jord och grundvatten. Samtliga utredningar har utförts till en 
kostnad av 290 119 kr. (Länsstyrelsen Västmanlands län, 2008) 
 

3.1.3. Geologi och geohydrologi 

Beroende på ålder och bildningssätt kan Sveriges berggrund delas in i olika provinser. I den 
Svekofenniska delprovinsen ligger Västmanlands län. Delprovinsen är påverkad av den 
Svekokarelska orogenesen och består av bergartskomplex. Metavulkaniter är de äldsta 
bergarterna i Västmanland. Metavulkaniter uppträder dels som leptit och dels som diabas. I 
länet är de dominerade bergarterna urgraniter och granodioriter. Höga halter av bland annat 
kadmium, arsenik, koppar och kobolt finns i marken. Längs länets södra och norra gräns 
återfinns koppar. Kobolt finns fläckvis i länet samt längs länets södra gräns. Längs västra och 
östra länsgränsen återfinns kadmium. Arsenik återfinns främst i länets nordöstra del och ett i 
länets västra del. Kvartärtiden började för ungefär 2,6 miljoner år sedan. Den sista inlandsisen 
drog tillbaka över Västmanland för ca 9 000 år sedan och lämnade kvar morän, slipade hällar 
och isälvsavlagringar. Vid Mälarens stränder och utefter länets fyra stora vattendrag; 
Hedströmmen, Kolbäcksån, Svartån och Sagån återfinns de finaste partiklarna som lera och 
silt. Det finns sammanlagt 12 vattensystem i Västmanlands län. Totalt finns det ca 900 sjöar 
och 180 vattendrag inom dessa vattensystem. (Olsson et al., 2008). 
 
Arboga stad är byggt på postglacial lera och största delen av staden är belägen norr om 
Arbogaån. Stora delar av området där Arboga mekaniska verkstad är beläget är utfyllt med 
gjutsand och andra restprodukter som tegel. Utfyllnadsmassorna underlagras av den 
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postglaciala leran. Det finns tre meter kohesiva jordarter i form av lera följt av en meter 
friktionsmaterial bestående av sand och grus ca 500 meter nordväst om gjuteriet. Gjuteriet 

med dess angränsade mark ligger i 
direkt anslutning till Arbogaån och 
sluttar ner mot ån, se figur 11. 
Därmed är det stor sannolikhet att 
grundvattnet har riktningen mot 
Arbogaån. Det finns ett par mindre 
områden med berg i dagen strax norr 
om gjuteriet. Markanvändningen 
inom påverkansområdet är 
jordbruksmark. (SGI, 2008)  
 
 
 
 

Figur 11. Arbogaån utanför verksamhetsområdet. 
 

3.1.4. Tidigare undersökningar 

Informationen i detta avsnitt bygger på data inhämtat från länsstyrelsens MIFO fas 1 
undersökning och MIFO fas 2 utredningen som är gjord av SGI. Under år 2002 utfördes en 
inventering av AMV enligt MIFO fas 1. Den huvudsakliga undersökningen var fokuserad på 
gjuteribyggnaden och dess angränsande mark. Enligt MIFO-modellen gjordes inventeringen 
för att få en bild över föroreningsbilden på området. Genom bland annat gamla anteckningar 
och dylikt gavs en bild om vilka kemikalier som används på området. Föroreningsbilden på 
området består främst av metaller så som bly, arsenik, kobolt, koppar och zink. Vid MIFO-
inventeringen provtogs fyra ytliga jordprover. Dessa analyserades med ett XRF-instrument. 
Analysen påvisade höga halter av bland annat zink, koppar, bly och kobolt. På området fann 
man också synliga vegetationsskador på några ställen. Området med byggnader och 
angränsade mark klassades som ett MKM-område vid riskbedömningen utifrån nuvarande 
och framtida användning för området. Resultatet av MIFO fas 1 av gjuteriet och dess 
angränsande byggnader blev att området klassades till riskklass 2, det vill säga området kan 
innebära stor risk för människa och miljö. Därför gjordes en prioritering till fas 2 enligt 
MIFO-modellen. Motiveringen till riskklass 2 var bland annat att spridningsförutsättningarna 
antas vara mycket höga då marken består av fyllnadsmassor på lera. På grund av tidigare 
verksamheter på området antas föroreningsnivån vara hög och bly och arsenik har mycket hög 
farlighet. På området finns även en naturvårdsplan, kulturminnevård och bibehållande av 

lövvegetation och öppethållande av ängs- och 
hagmarkerna är önskvärt. (MIFO fas 1, 2002) 
 
Målsättningen med MIFO fas 2 är att 
föroreningsbilden utreds och de eventuella risker 
för miljö och hälsa som finns på området 
undersöks. Det undersökta området är fastigheten 
Höjen 3:24, se figur 12, där det rödmarkerade 
området innefattas av MIFO fas 2. (SGI, 2008) 
 
 
  

Figur 12. Rött område innefattas av undersökningen. (SGI, 2008) 
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En kompletterande inventering av fastigheten utfördes för att få en överblick av vilka 
verksamheter som förekommit samt vilka kemikalier som hanterats. Den huvudsakliga 
undersökningen var fokuserad på gjuteriet med dess angränsande mark. Enligt intervjuer finns 
det i större delen av byggnaden ett sandgolv som är övertäckt med betong eller asfalt. I 
gjutsanden där flera kemiska substanser användes som bindemedel kan utlakning till 
grundvattnet förekomma. Troligtvis finns det inga luftburna föroreningar kvar i byggnaden, 
däremot kan metaller och PAH påträffas på väggytor. I enlighet med MIFO-modellen 
utfärdades en provtagningsplan. (SGI, 2008) 
 
Inom området installerades totalt fyra grundvattenrör. Två av rören var dagen efter installation 
tomma, därmed fungerade endast två grundvattenrör. Samtliga vattenprover skickades för 
analys. För att bedöma hur mycket av de oönskade ämnena som förekommer partikulärt togs 
både filtrertat och ofiltrerat grundvatten. Halterna av metallerna i de ofiltrerade proverna blev 
höga. Men lämpliga riktvärden för grundvatten saknas dock. Halterna av metallerna i de 
filtrerade proverna är lägre än vad som anges för mindre allvarligt tillstånd, enligt 
bedömningsgrunder från Naturvårdsverkets rapport 4918, MIFO-modellen. Uppgrumling av 
förorenad jord i samband med installation av rören med skruvborrningen är antagligen 
orsaken till de förhöjda föroreningshalterna i grundvattnet. Risken för spridning med 
grundvattnet bedöms vara liten. I grundvattnet har spår av perkloreten och trikloreten 
påträffats. Inget grundvattenrör placerades i plåtverkstaden då inget ytligt grundvatten 
påträffades. (SGI, 2008) 
 
I gjuteribyggnaden gjordes tre borrpunkter, ett grundvattenrör, fem byggnadsprover, två 
ytjordsamlingsprov samt ett 20-tal XRF-mätningar på byggnadsmaterialet. I plåtverkstaden 
gjordes två skruvborrpunkter, tre ytjordsamlingsprov, tre byggnadsprover samt ett 10-tal 
XRF-mätningar av sandgolvet och på byggnadsmaterialet. På områden där föroreningar 
misstänks vara höga utifrån inventeringsresultaten har provpunkterna placerats. Några punkter 
har även slumpmässigt placerats ut. Se figur 13 för placering av provpunkterna. I både jord, 
grundvatten och byggnadsmaterial skedde provtagningen. (SGI, 2008) 
 

 
Figur 13. Provpunkter för jord och grundvatten i förstudien. (SGI, 2008) 
 
Provtagningsdjupet varierade mellan 1-5 meter under markytan. Med en borrbandvagn 
utfördes jordprovtagningen och samtliga provpunkter analyserades med XRF-instument. 
Kemiska analyser gjordes utifrån geologi, tidigare historisk inventering samt XRF-resultat. 
För att mäta metallinnehållet i byggnader användes XRF-instrumentet. Ett fåtal prover valdes 
ut utifrån mätningarna och analyserades på ett ackrediterat laboratorium. Resultatet av den 
kemiska analysen av jord under golvet i gjuteriet visas i tabell 1. Prover där metallhalterna 
överskrider riktvärdena för MKM har markerats med orange. Rödmarkering visar att 
metallhalten i proverna överstiger de nya riktvärdena, se Tabell 1. (SGI, 2008) 
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Tabell 1. Metallhalter (mg/kg TS) i jord under golvet från gjuteriet. (egen sammanställning efter SGI, 2008) 

Prov,nivå 0816 0816 0817 0818 
Gammalt riktvärde 

MKM 
Nytt riktvärde 

MKM 
  0-1 m 3-4 m 0,3-0,7 m 0-0,5 m     

As 6,88 3,41 10,5 29,7 40 25 
Cu 14,2 226 49,9 544 200 200 
Pb 19,9 58,4 63,3 203 300 400 
Zn 44,7 115 113 181 700 500 

 
De nya riktvärdena innebär alltså en sänkning av rikvärdena. MIFO fas 2 utredningen som är 
gjord på gjuteriet och dess angränsande mark grundar sig på de gamla riktvärdena. Resultatet 
från provtagningen från ugnarna i gjuteriet visas i tabell 2. Där rödfärg markerar att halterna 
överstiger de nya riktvärdena och gultext visar att halterna överstiger de gamla riktvärdena. I 
den stora ugnen är det förutom höga zink- och blyhalter i byggnadsproverna också höga 
arsenikhalter. (SGI, 2008) 
 
Tabell 2. Metallhalter (mg/kg TS) från ytlig jord i ugnen, gjuteriet. (egen sammanställning efter SGI, 2008) 

Prov, 
nivå  A0801 

Gammalt riktvärde 
MKM 

Nytt riktvärde 
MKM 

  0-0,05m     
As 98,2 40 25 
Cu 185 200 200 
Pb 839 300 400 
Zn 2560 700 500 

 
 
Två skruvborrpunkter placerades inne i plåtverkstaden och ett ytligt prov togs med spade. 
Inne i plåtverkstaden består golvet av sand/slagg och jordlagerföljden består av 
fyllnadsmassor på torrskorpelera. Tabell 3 visar metallhalterna (mg/kg/TS) i jord i 
plåtverkstaden. Gultext påvisar att halterna i jordproven överstiger de gamla riktvärdena som 
undersökningen utgått ifrån och rödfärg markerar att halterna överstiger de nya riktvärdena. 
(SGI, 2008) 
 
Tabell 3. Metallhalter (mg/kg TS) i jord i plåtverkstaden. (egen sammanställning efter SGI, 2008) 

Prov, 
nivå 

0802 ytlig 
jord B0803 B0810 

Gammalt riktvärde 
MKM 

Nytt riktvärde 
MKM 

  0-0,05 m 0-0,6 m 0-1 m     
As 30,8 23,4 5,31 40 25 
Cu 1810 238 164 200 200 
Pb 444 76,4 49,4 300 400 
Zn 902 338 168 700 500 

 
Både i byggnadsprover och jordprover har förhöjda halter av arsenik, koppar, bly och zink 
påträffats. Dessa förhöjda halter har påträffats i framförallt i det äldre sandgolvet, omkring 
ugnen i gjuteriet samt i marklager med slaggrester. Baserat på skruvborrningen (0816) kan det 
konstateras att de tungmetallpåverkade marklagren verkar vara flera meter mäktiga under 
gjuteriet. De förhöjda halterna av koppar i området utgör inte någon hälsofara, men kan 
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däremot påverka markekosystemet i området. Ur hälsosynpunkt bör damning ses som en 
betydande exponeringsväg där det finns torra sand/jord-golv. Det bedöms inte vara några 
akuta hälsorisker kopplade till de förhöjda tungmetallhalterna (SGI, 2008). Men arsenik har 
hittats i halter runt 30 mg/kg i flera punkter och i en punkt var arsenikhalterna runt 100 
mg/kg. Arsenikförekomsten bedöms kunna utgöra en hälsorisk. På enstaka platser i 
gjuteribyggnaden överskrider arsenikhalterna det hälsobaserade riktvärdet för MKM. Vid 
labanalys har det visat sig att endast ett prov innehåller halter över MKM, men eftersom 
antalet prov är begränsat i förstudien kan det finnas fler platser med höga arsenikhalter 
(Länsstyrelsen Västmanlands län, 2008). Undersökningen tyder på att åtgärder för att 
förhindra föroreningsspridning samt exponering bör utföras. I första hand bör föroreningarna 
tas bort och åtgärder som minskar exponeringsrisken bör övervägas i andra hand. De förhöjda 
metallhalterna kan begränsa markfunktionen i viss mån. Inga halter av organiska föroreningar 
har påträffats som kan innebära hälsorisker. Eftersom intag av dricksvatten inte är aktuellt 
bedöms inte halterna av klorerade lösningsmedel vara betydande. Halterna av är låga men 
indikerar på att klorerade lösningsmedel använts i verksamheten. (SGI, 2008) 
 
I likhet med MIFO fas 1 avslutas fas 2 med en riskklassning. Gjuteriet med dess angränsande 
plåtverkstad föreslås i utredningen riskklassas till riskklass 3, måttlig risk. Utförs åtgärder för 
att förhindra föroreningsspridning samt minskar exponeringsrisken förslås objektet hamna i 
riskklass 4, liten risk. Motiveringen till riskklass 3 är att framförallt tungmetaller har påträffats 
i jord, byggnader och i grundvatten. Halterna bedöms inte utgöra några allvarliga hälso- eller 
miljörisker, under förutsättning att området även fortsättningsvis betraktas som mindre 
känsligt. Om området exploateras till bostäder eller något liknande kommer det med stor 
sannolikhet att krävas någon form av efterbehandlingsåtgärd.  Omvandlas gjuteriet med 
angränsade byggnad till kulturändamål bör åtgärder för att förhindra föroreningsexponering 
via framförallt damning, oralt intag och hudkontakt genomföras. Sådana åtgärder kan 
exempelvis vara att sanera förorenat byggnadsmaterial, se avsnittet om metallförorenade 
byggnader kapitel 2.7, hårdgöra golv eller andra åtgärder som förhindrar exponering. I 
samband med detaljerade åtgärdsförslag kan en mer omfattande provtagning behövas, då 
endast stickprover har tagits i byggnaderna. (SGI, 2008)  
 

3.2  Planer, program och mål 
Arboga kommun håller på att arbeta fram en ny översiktsplan. Den nya översiktsplanen ställs 
ut för allmänheten mellan andra mars och fjärde maj år 2009. Synpunkter som inkommer 
under den tiden kommer att sammanställas och kommenteras i ett utlåtande. Eventuella 
revideringar i översiktsplanen kan komma att göras efter utställningen. Men målet är att den 
nya översiktsplanen ska prövas för antagning före sommaren år 2009. (Arboga kommun, 2009 
(a)) Syftet med den nya översiktsplanen är att skapa ett långsiktigt helhetsperspektiv på 
Arboga kommuns utveckling. Översiktsplanen ska fungera som en vision och ett 
handlingsprogram. (Arboga kommun, 2009 (b)) 
 
I utställningsdokumentet framgår det att Arbogaån är av riksintresse för friluftslivet. 
Arbogaån är viktig för bland annat turism, friluftsliv och rekreationsmöjligheter för invånarna. 
Vid åtgärder inom området ska särskild hänsyn tas till detta. Arboga kommun har satt upp 
strategier för bebyggelse. Det betyder till exempel att all byggnation i stadskärnan ska ta 
hänsyn till stadens historia arv, för att bevara och utveckla värdefulla miljöer. Vid ny 
byggnation ska utformning och placering ta hänsyn till stadsbilden, natur- och kulturvärden 
samt platsens historiska identitet. Det finns även strategier för näringslivet och turismen. Den 
strategin har som mål att bland annat utveckla kommunens besöksmål. Det framgår att det 
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behövs en arena för evenemang av olika slag i närheten av stadskärnan. Vidare framgår att ett 
samarbete med andra aktörer behövs för att utveckla utbudet av aktiviteter inom 
turismnäringen, men också inom fritid, kultur och rekreation för kommunens invånare. 
Kommunen ska också arbeta för att uppnå en god status på vattenkvaliteten och ett rikt växt- 

och djurliv. De kulturhistoriska värdefulla 
miljöerna ska skyddas och bevaras. I all planering 
ska de kulturhistoriska värdena beaktas. En 
betydelsefull del i kommunens historia är det 
industriella kulturarvet. Det är viktigt att dagens 
och framtida generationer får möjlighet att tolka 
och förstå den industriella utvecklingen. Arboga 
Mekaniska Verkstad var den första stora industrin 
som etablerades i Arboga. Flertalet av de 
ursprungliga byggnaderna står kvar och bevittnar 
om hur en industrimiljö var uppbyggd tidigare, 
exempel ges i figur 14. Genom att förvalta, vårda 
och levandegöra kommunens kulturmiljöer kan 
det bidra till att stärka kommunens identitet och 
öka attraktionskraften. Kommunen ska även 
arbeta för att utreda och vid behov åtgärda 
förorenade områden. (Arboga kommun, 2009 (b))        
 

Figur 14. Arboga mekaniska verkstad. 
 
Enligt kartor i utställningsdokumentet omfattas fastigheten Höjen 3:24 i Arboga av ett 
kulturminnesvårdsprogram och Arbogaåns kant omfattas av ett naturvårdsprogram (Arboga 
kommun, 2009 (b)). Kulturminnesvårdsprogrammet går ut på att bevara de kulturhistoriska 
värdena. Vid nybyggnation eller ändringar av befintliga byggnader i äldre miljöer med 
kulturhistoriskt intresse bör anpassning och hänsyn till omgivningens utseende och struktur. 
(Arboga kommun, 1987 (e)) Men byggnaderna har i dagsläget inget skydd som till exempel 
riksintresse, byggnadsminne eller planskydd (Jungskär, 2007).     
 
Kommunen arbetar efter fem prioriterade målområden när det gäller folkhälsan Dessa 
målområden är delaktighet och inflytande i samhället, ekonomisk och social trygghet, trygga 
och goda uppväxtvillkor, ökad hälsa i arbetslivet samt sunda och säkra miljöer. Folkhälsans 
utveckling ska kontinuerligt följas upp inom kommunen. Kommunen har även strategier för 
utveckling inom målområdena boende, livsmiljö, service och tillgänglighet, näringsliv, 
besökare, utbildning, kommunikation och kommunen som arbetsgivare. Strategierna bygger 
på att sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter vägs in när målområdena utvecklas. 
(Arboga kommun, 2008 (d)) 
 
Arboga kommun har antagit ett Agenda 21 program som ett mål i arbetet mot hållbar 
utveckling. Kommunens mål med programmet är att: 

- ”Stärka demokratin genom att öka medborgarnas delaktighet och engagemang i 
samhällsutvecklingen. 

- Minska de miljöstörningar som människan orsakar, så att naturen klarar av dessa 
utan att de medför skada eller olägenhet för miljön eller människors hälsa. 

- Skapa en god livsmiljö och främja människors livskvalité och jämlika hälsa.” (Arboga 
kommun, 2009 (c)) 
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Programmet innefattar att kommunen bland annat ska tillämpa de miljökvalitetsmålen som 
regeringen satt upp, i ett led att nå de ovannämnda målen. (Arboga kommun, 2009 (c))     
  

3.3. Omgivningsbeskrivning 
Fastigheten Höjen 3:24 i Arboga är ett tydligt industriområde som omges av staket och murar. 
Tidigare gick tomten ända ner till Arbogaån, men när kommunen sålde fastigheten behöll de 
en remsa längs med ån. Kommunen har planer på att bygga ett gång- och cykelstråk efter åns 
kant. Byggnaderna på fastigheten är byggda i tegel, puts eller träpanel. Längre ner för ån 
ligger Grindberga kraftstation som upprättades på AMV:s tid, men har moderniserats med 
nyare teknik. Runt omkring industritomten finns gamla arbetarbostäder, direktörsbostaden, 
ekonomibyggnader m.m. Flertalet av dessa hus är bebodda även idag. Öster om fastigheten 
och norr om järnvägen ligger villaområden. Några hus är gamla arbetarbostäder från AMV:s 
tid medan andra har byggds på senare år. Den närmsta bostaden ligger cirka 100 meter från 
fastigheten. (Jungskär, 2007)     
 

3.4. Alternativ till olika åtgärder 
Under alternativ till olika åtgärder presenteras åtgärdsförslagen till saneringen av 
gjuteribyggnaden med angränsande plåtverkstad. Först ges en kortare beskrivning av vilken 
verksamhet som bedrivits i byggnaden. Därefter beskrivs nollalternativet innan en 
noggrannare redogörelse för de två alternativen ges med avseende på effekter, konsekvenser 
och kostnader. Figur 15 visar hur gjuteribyggnaden med angränsade plåtverkstad ser ut. 
 

 
Figur 15. Visar gjuteribyggnaden och plåtverkstaden inne från gården. 
 
I gjuteribyggnaden som namnet säger utfördes gjuteriprocessen. När gjuteriverksamheten 
bedrevs i byggnaden bestod golvet av sand för att större gjutformar skulle kunna grävas ner 

och stå stadigt under gjutningen. Sandgolvet har 
sedan hårdgjorts. I byggnaden fanns även två 
kupolugnar som enligt tidigare intervjuer eldades 
med träkol och koks. Plåtverkstaden är tillbyggd på 
gjuteribyggnaden och kom till under 1910–20-talet. 
Under tiden det bedrevs industriverksamhet utfördes 
mycket svetsarbete och eventuellt en viss lackning. 
Det har framkommit vid tidigare intervjuer att rester 
och överblivna oljor från maskinerna hälldes ut i 
sandgolvet vid dagens slut, se figur 16. (SGI, 2008)  
 

Figur 16. Sandgolvet i plåtverkstaden med hål efter en maskin, där olja syns tydligt. 
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3.4.1. Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att inga åtgärder genomförs. Gjuteribyggnaden med angränsande 
plåtverkstad kommer att utnyttjas som den gör idag, alltså den lilla lagerverksamheten 
fortsätter. Föroreningarna som finns kvar kommer därmed finnas kvar i mark och byggnader. 
Det innebär att exponeringsrisken kvarstår och risken för utlakning av föroreningar finns kvar. 
Nollalternativet innebär att byggnaderna sakta men säkert kommer att förfalla och det 
kulturhistoriska värdet kommer gå förlorat. Floran och faunan kommer fortsätta att utvecklas i 
området trots föroreningarna i marken. Det kommer inte att arrangeras några konserter i 
gjuteribyggnaden.  
 

3.4.2. Alternativ 1 

Alternativ ett innebär att gjuteriet med 
angränsande plåtverkstad fortsätter användas 
till lagerverksamhet men i utökad form. Detta 
innebär att en rad åtgärder kan behöva vidtas 
för att förhindra exponeringsrisken samt 
spridningsrisken. Byggnaden är dessutom 
eftersatt och kräver en viss renovering före en 
utökad användning, se exemplet figur 17. 
Arbogaborna är mycket måna om 
gjuteribyggnaden då de vill använda den som 
en konserthall. Detta alternativ innebär också 
att gjuteribyggnaden kan användas till detta.  
               Figur 17. Hål i taket i plåtverkstaden.  
 
Förslag till åtgärder 
De åtgärder som föreslås är reparation av tak och fönster i främst gjuteriet. Golvytorna 
föreslås att först jämnas till för att sedan lägga en geotextilduk som barriär innan golven 
hårdgörs antingen genom asfaltering eller gjutning. Bjälkarna behöver dammsugas för att ta 
bort eventuellt damm med föroreningar i och väggarna behöver målas för att kapsla in 
föroreningarna, se kapitel 2.7 om metallförorenade byggnader. 
 
Effekter  
De direkta effekterna av tak- och fönsterreparationen blir att det inte längre kan regna in och 
fuktigheten kan bevaras på en jämn nivå. Även ventilationen kommer att fungera bättre. De 
indirekta effekterna blir att utlakningen av föroreningarna minskas. Detta eftersom att vattnet 
hindras från att komma in och tränga ner genom marken till grundvattnet. Genom att hårdgöra 
ytorna med till exempel asfalt eller betong minskar riskerna för damning. Geotextilen gör att 
inget vatten och eventuella läckage kan tränga ner i marken och laka ut metallerna till 
grundvattnet från marken under byggnaden. Eftersom att grundvattnet inte påverkas av 
föroreningarna från byggnaden minskar föroreningspåverkan på Arbogaån. 
Exponeringsrisken för föroreningsdamm minskas genom dammsugning av bjälkarna och 
målning av väggarna. Under renoverings och saneringstiden kommer störningar att öka i form 
av buller, damning och läckage. Till och från området kommer trafiken att öka under 
renoverings- och saneringsarbetet, därmed ökar buller, vibrationer och avgaser från trafiken i 
området.  
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Konsekvenser 
Konsekvenserna av åtgärdarna blir följande: Genom att utlakning av metallerna avtar till 
omkringliggande mark, grundvattnet och Arbogaån minskar risken för att den biologiska 
mångfalden ska påverkas negativt i form av bland annat vegetationsskador och missbildning. 
Det främjar även människors hälsa genom att metallföroreningshalten sjunker i vattnet vilket 
leder till högre vattenkvalitet och risken för hälsobesvär minskar. De hårdgjorda golven, 
dammsugning samt målning av väggarna minskar risken för hälsobesvär som bland annat 
astma, cancer och luftvägsbesvär med mera på grund av att damningsrisken minimeras. Under 
saneringstiden kan omgivningen påverkas negativt av den ökade trafiken samt av själva 
arbetet. Det kan till exempel ge konsekvenser på människors hälsa samt växt- och djurliv. De 
närliggande industriverksamheterna kan påverkas genom att framkomligheten under vissa 
perioder blir begränsad. På sikt ökar arbetet också människors välmående genom att konserter 
kan anordnas och skapa större gemenskap och samhörighet.   
 
Kostnader 
Kostnaderna för åtgärdsförslagen som ges till alternativ ett, presenteras i tabell 4. Dessa 
kostnader är väldigt preliminära och osäkra. Men ger ett ungefärligt prisläge. Byggnaden har 
uppskattats till 20 x 100 meter vilket motsvarar en golvyta på 2 000 m2 och väggytan 
uppskattades till 480 m2, utan hänsyn till fönster. Antalet fönster på byggnaden antas vara 
cirka 80 stycken. Priserna för samtliga åtgärder är hämtade från byggfirmor och vid 
beräkningen av den totala kostnaden har ingen hänsyn tagits till underarbeten och andra 
förarbeten. 
 
Tabell 4: Kostnader för alternativ ett. 

Åtgärd Genomsnittlig kostnad Totala kostnader 

Reparation av tak  2 500 000 kr 

Reparation av fönster 6 250 kr/fönster 1 000 000 kr 

Dammsugning av bjälkar  10 000 kr 

Geotextilduk 11 kr/m2 22 000 kr 

Asfaltering av golv 500 kr/m2 1 000 000 kr 

Gjutning av golv ca 1300 kr/m3. Lossningstid 
eller pumpning tillkommer. 

2 600 000 kr 

Målning 350 kr/timme + färg 100 kr/m2 62 000 kr 

Summa: 6 000 000 – 
7 000 000 kr 

3.4.3. Alternativ 2  

Alternativ två innebär att gjuteribyggnaden med angränsade plåtverkstad görs om till ett 
kulturcentrum med konserthall, museum, hantverksverkstäder och café, se figur 18. Den 
gamla industrikulturen ska bevaras så mycket som möjligt. Projektets framtidsversion kräver 
stora ekonomiska resurser och större saneringsåtgärder än alternativ ett.  
 



  45   

 
Figur 18: Förslag till kulturcentrum, utformning. (Framtidsvision Meken, 2008)  
 
Förslag till åtgärder 
Kommunen arbetar efter ett par olika strategier, dels att bevara det gamla och dels att ha en 
sund och säker miljö i kommunen. De åtgärder som föreslås är reparation av tak och fönster i 
främst gjuteriet. Ta bort golvgrund och gräva upp jorden som överskrider riktvärdet för 
MKM. När jorden grävs upp kan en geotextil läggas vertikalt mot angränsade kvarvarande 
mark. Den förorenade jorden skickas till behandlingsanläggning eller deponeras. På 
behandlingsanläggningen kan jorden sedan saneras med jordtvätt. Sedan återfylls golvet med 
nya rena massor och golvytorna jämnas till innan asfaltering sker eller en betongplatta kan 
gjutas. Bjälkarna behöver dammsugas på damm innehållande föroreningar. Väggarna bör 
fräsas ur någon millimeter så att inget synligt puts blir kvar. Sedan bör väggarna målas över 
med en elastisk färg, som tål temperaturförändringar och inte spricker.  
 
Effekter  
Effekterna av reparationen blir att det inte längre kan regna in och fuktigheten kan bevaras på 
en jämn nivå. Ventilationen kommer därmed att fungerar bättre. Utlakningen av 
föroreningarna minskas när tak och fönster blir reparerade så att vatten hindras från att 
komma in. Genom att gräva upp de förorenade massorna och återfylla med rena massor 
minskar föroreningsspridning och exponering. Exponeringsrisken för föroreningsdamm 
minskas genom dammsugning av bjälkarna. I och med att väggarna fräses ur avlägsnas de 
största föroreningsmängderna från väggarna. De små föroreningsmängderna som finns kvar 
inkapslas vid en målning. Under renoverings och saneringstiden kommer störningar att öka i 
form av buller, damning och läckage. Det kan även ske tillfälliga läckage av metaller när 
jorden grävs upp, detta kan förhindras med en geotextilduk. Geotextilduken medför också att 
de osanerade massorna i omgivningen inte kan kontaminera de renade massorna. Till och från 
området kommer trafiken att öka under renoverings- och saneringsarbetet, därmed ökar buller, 
vibrationer och avgaser från trafiken i området.  
 
Konsekvenser 
Konsekvenserna av åtgärdarna blir följande: Konsekvenserna av uppgrävningen av den 
förorenade jorden blir ett steg i riktningen att nå delmålet efterbehandling av förorenade 
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områden. Vid en uppgrävning tas föroreningarna bort och miljöförhållandena förbättras 
tillsammans med hälsoaspekter i hög grad. Vid ett eventuellt läckage av vatten från en ledning 
eller vid en senare ombyggnad behövs inte samma säkerhetsåtgärder vidtas om jorden är 
sanerad. Geotextilen hindrar eventuella läckage vid uppgrävningen, vilket påverka den 
biologiska mångfalden och vattenkvaliteten positivt. Grundvattnet påverkas inte av 
föroreningarna från byggnaden och därmed minskar föroreningspåverkan på Arbogaån och 
vattenkvaliteten förbättras. Dammsugning samt fräsning och målning av väggarna minskar 
risken för hälsobesvär som bland annat astma, cancer och luftvägsbesvär med mera på grund 
av att föroreningshalten minimeras. Under saneringstiden kan omgivningen påverkas negativt 
av den ökade trafiken samt av själva arbetet. De närliggande industriverksamheterna kan 
påverkas genom att framkomligheten under vissa perioder blir begränsad.  
 
Dessa åtgärder främjar kommunens mål mot en hållbar utveckling och att den gamla 
kulturhistoriska byggnaden kan bevaras och miljön i byggnaden blir sundare och säkrare med 
avseende på hälsoaspekterna. 
 
Kostnader 
Kostnaderna för åtgärdsförslagen som ges till alternativ två, presenteras i tabell 5. Dessa 
kostnader är väldigt preliminära och osäkra. Men ger ett ungefärligt prisläge. Byggnaden har 
uppskattats till 20 x 100 meter vilket motsvarar en golvyta på 2 000 m2 och väggytan 
uppskattades till 480 m2, utan hänsyn till fönster. Antalet fönster på byggnaden antas vara 
cirka 80 stycken. Priserna för större delen av åtgärderna är hämtade från byggfirmor och vid 
beräkningen av den totala kostnaden har ingen hänsyn tagits till underarbeten och andra 
förarbeten. Priserna som angetts för uppgrävning av jord samt deponering har tagits fram med 
hjälp av en beräkningsmodell för sanering av förorenad mark. I priset för uppgrävning av jord 
är arbetskostnader och maskinkostnader inberäknade. Utifrån den gjorda markundersökningen 
i MIFO fas 2 föreslås att 0,5 meter grävs upp och behandlas eller deponeras, då den största 
föroreningshalten finns ytligt enligt analyserna i MIFO fas 2. Det medför att 1 800 ton jord 
behöver grävas upp vid saneringen. 
 
Tabell 5: Kostnader för alternativ två. 

Åtgärd Genomsnittlig kostnad Totala kostnader 

Reparation av tak  2 500 000 kr 

Reparation av fönster 6 250 kr/fönster 1 000 000 kr 

Dammsugning av bjälkar  10 000 kr 

Uppgrävning av jord Ca 160 kr/ton 286 000 kr 

Deponering av jord 900 kr/ton 1 620 000 kr 

Geotextilduk 11 kr/m2 22 000 kr 

Asfaltering av golv 500 kr/m2 1 000 000 kr 

Gjutning av golv ca 1300 kr/m3. Lossningstid 
eller pumpning tillkommer. 

2 600 000 kr 

Fräsning av väggarna 150 – 200 kr/m2 96 000 kr 

Målning 350 kr/timme + färg 100 kr/m2 62 000 kr 

Summa: 8 000 000- 
9 000 000 kr 
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 3.5. Förslag till uppföljning 
Förslagsvis kommer tillsyn att utföras av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen enligt deras 
rutiner. Tillsynen bör även innefatta saneringsskedet eftersom den största miljöpåverkan då 
sker. Efter och under saneringen bör prover tas på främst grundvattnet för att kontrollera 
föroreningshalter. Detta för att se till att jordmassorna inte börjar laka ur föroreningar. Ett 
program för uppföljning bör upprättas där följande punkter kan förväntas ingå: 
 
• Föroreningar – en utökad kontrollering över föroreningarna på fastigheten. 
• Kulturmiljö – kontrollering över att utformningen av byggnader och övriga ingrepp har haft 
minsta möjliga påverkan på kulturmiljön. 
• Naturmiljö – inventering av flora och fauna för att kontrollera hur artbeståndet i området har 
påverkats. 
• Buller och vibrationer – kontrollering av buller och vibrationer så att dessa inte överskrider 
någon miljökvalitetsnorm. 
 

3.6. Osäkerheter och behov av fortsatta utredningar 
Det finns osäkerheter rörande gjuteribyggnaden med angränsande plåtverkstad som behöver 
utredas, främst vid alternativ två. Arsenikförekomsten i byggnaden bedöms kunna utgöra en 
hälsorisk. På enstaka platser i gjuteribyggnaden överskrider arsenikhalterna det hälsobaserade 
riktvärdet för MKM. Antalet prov var begränsade i förstudien och detta innebär att det kan 
finnas fler platser med höga arsenikhalter. I samband med detaljerade åtgärdsförslag vid 
omvandling av byggnaden till kulturcentrum kan en mer omfattande provtagning behövas, då 
endast stickprover har tagits i byggnaden. I bilaga 1 ges ett förslag på ett 
provtagningsprogram. Utredningen tyder på att ingen provtagning har utförts på 
överbyggnaden av trä. Förorenat byggmaterial är heller inte avgränsat i djup- och ytled.  
 
Motiveringen till riskklassen i MIFO fas 1 var bland annat att spridningsförutsättningarna 
antogs vara mycket höga då marken består av fyllnadsmassor på lera. Anmärkningsvärt är 
också att området ligger i direkt anslutning till Arbogaån och sluttar nedåt mot ån. Det finns 
osäkerheter om föroreningshalten i grundvattnet, eftersom att endast två av fyra 
grundvattenrör kunde anses som fungerade. Men bara filtrerade prov kunde ge ett rimligt 
resultat. Dessutom togs inga grundvattenprover på inströmmande vatten till fastigheten, 
därmed är det osäkert om föroreningarna kommer någon annan stans ifrån. Klorerade 
lösningsmedel har påträffats i grundvattnet men det är osäkert varifrån de kommer. I MIFO 
fas 1 noterades synliga vegetationsskador på några ställen, men ingen vidare utredning på 
detta har gjorts. Därmed finns det osäkerheter vad som har orsakat skadorna samt 
utbredningen av skadorna på omgivande miljö.  
 
Det finns även kunskapsbrister och osäkerheter rörande den ekonomiska delen. Författarna är 
inte insatta i vad som behöver göras rent byggnadstekniskt och hur lång tid arbetena tar. Det 
finns också en kunskapsbrist hos författarna angående byggnadens areal- och volymmässiga 
storlek. Även priserna som ges är osäkra då de är genomsnittliga och generella samt att de 
inhämtats från Internet och kan därför variera från verkliga priset. Men det ger ett ungefärligt 
prisläge.    
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4. Resultat 
Gjuteribyggnaden med angränsande plåtverkstad är en del av den gamla industrifastigheten 
Höjen 3:24 i Arboga med anor från mitten av 1800-talet. En betydelsefull del i kommunens 
historia är det industriella kulturarvet. Det är viktigt att dagens och framtida generationer får 
möjlighet att tolka och förstå den industriella utvecklingen. Arboga Mekaniska Verkstad var 
den första stora industrin som etablerades i Arboga. Med åren har verksamheter förorenat 
byggnaden med omgivande miljö. År 2008 genomfördes en MIFO undersökning som 
påvisade förhöjda föroreningshalter ibland annat byggmaterial och i marken. Det finns tre 
olika alternativ för byggnaden. Nollalternativet beskriver vad som händer om ingenting 
åtgärdas i byggnaden. Alternativ ett innebär att byggnaden används till lagerlokal och för 
konserter. Alternativ två innebär att byggnaden görs om till ett kulturcentrum. I tabell 6 ges en 
sammanfattning på åtgärdslösningar samt totala kostnader för respektive alternativ.  
 
Tabell 6. Åtgärdslösning för respektive alternativ. 

Val av åtgärd för Nollalternativ Alternativ 1 Alternativ 2 
Golv/jord under golv Ingen åtgärd Jämna golven, lägga 

geotextilduk, hårgörning 
av golvyta 

Ta bort befintligt golv, 
gräva upp jord och sanera, 
återfylla, gjuta nytt golv 

Väggar Ingen åtgärd Målning Fräsning och målning 
Tak och fönster Ingen åtgärd Reparation, 

dammsugning av bjälkar 
Reparation, dammsugning 
av bjälkar 

Total kostnad: 0 kr Ca 6 000 000 – 
7 000 000 kr 

Ca 8 000 000 – 9 000 000 
kr 
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5. Diskussion och slutsatser 
Examensarbetet har flutit på bra utan större motgångar men det tog tid att sätta sig in i 
uppgiften. Syftet med examensarbetet var att synliggöra möjliga saneringsåtgärder utifrån två 
scenarion. Vi anser att syftet och målet med examensarbetet har uppnåtts och därmed har vi 
även besvarat våra frågeställningar i problemformuleringen. Svårigheten har varit att avgränsa 
litteraturstudien då det finns mycket material inom ämnet Arbetet med att identifiera, 
undersöka och efterbehandla förorenade områden är tidskrävande och mycket kostsamt. Men 
det finns ett stort behov av detta i världen, då det bara i Sverige finns cirka 80 000 
identifierade förorenade områden. Ett av de 16 miljökvalitetsmål som antagits av Sveriges 
riksdag är Giftfri miljö. Inom detta miljökvalitetsmål finns ett delmål som innebär att ett stort 
antal av de prioriterade förorenade områden ska vara åtgärdade under åren 2005-2010. Senast 
år 2050 ska det huvudsakliga miljöproblemet orsakat av förorenade områden vara löst.  
 
Gjuteribyggnaden med angränsade plåtverkstad har i en miljöundersökning påvisat förhöjda 
metallföroreningshalter i bland annat jord och byggnadsmaterial. Den gjorda 
miljöundersökningen ligger till grund för utformningen av detta examensarbete. Målet med 
detta arbete har varit att sammanställa en rapport som kan underlätta vidare arbete med 
utformningen och användningen av gjuteribyggnaden med angränsande plåtverkstad. 
Fastighetsägaren Meken industripark AB i Arboga vill i framtiden använda denna byggnad till 
ett kulturcentrum. Det är ingen omöjlighet, men de förhöjda metallhalterna överskred 
riktvärdena för MKM i några punkter och behöver åtgärdas.  
 
De prover som togs i miljöundersökningen år 2008 bedömdes utifrån de gamla riktvärdena. 
Men som nämns i litteraturstudien kap 2.4.2. kom nya riktvärden år 2008. 
Miljöundersökningen hade kunnat se annorlunda ut om de nya riktvärdena använts. 
Riktvärdet för arsenik har sänkts betydligt från 40 mg/kg TS till 25 mg/kg TS, detta innebär 
att fler jordprover tagna i plåtverkstaden och gjuteriet inte klarar det nya riktvärdet för MKM. 
Det åskådliggörs i tabellerna i avsnittet 3.1.4., där halterna av föroreningarna i marken visas. I 
dessa tabeller har vi valt att presentera både de gamla och de nya riktvärdena för att visa 
skillnaden. Men även för att de nya riktvärdena kommer att gälla vid en eventuell sanering av 
marken. Riktvärdena är egentligen inte juridiskt bindande och behöver inte uppfyllas. Men 
rikvärdena brukar ofta tillämpas som ett krav eller mål på renlighetsnivå vid en marksanering. 
Det underlättar för bland annat tillsynsmyndigheten när tillsyn och efterkontroller ska utföras 
på området för att se att saneringen utförts efter vad som bestämts. Att sanera efter samma 
riktvärden ger också en större rättvisa mellan de som tvingas sanera ett förorenat område. 
Dock bör bakgrundshalterna beaktas vid en sanering för att inte ställa orimliga krav. Det är 
inte lämpligt att sanera ett område renare till lägre halter än vad halterna i omgivande mark 
som inte blivit kontaminerad ligger på. Antalet prov var begränsade i förstudien, vilket 
innebär att det kan finnas fler platser med höga arsenikhalter eller andra höga halter av någon 
metall som överskrider riktvärdena. Med arsenik finns det stora hälsorisker, därför är det 
viktigt att förhindra föroreningsspridningen och exponeringsrisken. 
 
Förslagen på åtgärdslösningarna som ges till respektive alternativ baseras på den gjorda 
miljöundersökningen och de nya riktvärdena.  De två alternativen som har tagits fram utgår 
dels från att byggnaden fortsätter användas som lagerlokal samt till konserter och dels till att 
byggnaden omvandlas till ett kulturcentrum. Skillnaden mellan åtgärdslösningarna har sin 
grund i att en konserthall oftast utnyttjas begränsat. Medan ett kulturcentrum ska vara öppet 
för allmänheten i stort sett dagligen. Vi anser att ett kulturcentrum är ett mer omfattande och 
långsiktigt projekt, därför bör byggnaden saneras utifrån ett långsiktigt perspektiv. Lokalen 
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får idag inte användas till konserter. Detta för att det finns ett föreläggande om att prover 
måste tas på dammet ovanpå bjälkarna, på grund av att det kan finns arsenik i dammet. Om 
det finns arsenik i dammet ska det tas bort innan byggnaden få använda till konserter.  
 
För båda alternativen bör tak och fönster reparareas. Detta för att dels minska risken för 
läckage in av vatten som kan bidra till ökad utlakning av metaller, men även för att bevara 
byggnaden och för att undvika personskador på grund av rasrisk. Det föreslås också att en 
geotextilduk läggs in. Geotextilduken hindrar in- och utläckage av föroreningar och vätska. I 
alternativ två läggs duken vertikalt mot angränsande massor som inte har blivit sanerade. 
Medan i alternativ ett läggs duken horisontellt under det hårdgjorda golvet. Skillnaden beror 
på att föroreningarna grävs bort i det ena alternativet och kapslas in i det andra alternativet. 
När föroreningarna grävs bort förhindrar geotextilduken att det rena materialet kontamineras 
igen. På grund av att fler människor kommer att vistas i byggnaden under en längre tid i 
alternativ två föreslås det att den förorenade jorden grävs bort för att minska 
exponeringsrisken. Det är även en mer långsiktig lösning. Att gräva bort föroreningarna 
underlättar även vid renoverings- och ombyggnadsarbetet. Detta eftersom att risken för att 
arbetarna kommer i kontakt med hälsoskadligt material minskar. Det behövs inte några större 
säkerhetsåtgärder eller utrustning vid arbete i byggnaden med avseende på exponeringsrisken 
när det gäller att bland annat dra in vatten och avlopp.  
 
Det finns även en möjlighet att sanera jorden in situ istället för att gräva bort dem. De metoder 
som skulle kunna fungera vid en in situ sanering är soil flushing, fytoremediering, 
stabilisering och solidifiering samt elektrokemiska metoder. Soil flushing är en form av 
jordtvätt där vatten med pH-justerande ämnen, tensider eller komplexbildare frigör metaller i 
marken ner vattnet passerar ner till grundvattnet för att sedan samlas upp och renas. Metoden 
skulle kunna fungera bra i detta fall, men då får det inte förekomma några stora mängder lera 
eller andra finfraktioniga material med låg genomsläpplighet. Fytoremediering är i detta fall 
inte lämpligt då det inte är möjligt att plantera växter inne i en mörk byggnad. Stabilisering 
går ut på att ett additiv reagerar med metallerna och gör dem mindre lakbara. Solidifiering är 
vad som föreslås för alternativ ett det vill säga att kapsla in föroreningarna för att minska 
lakbarheten. Men metoderna är ur ett långsiktigt perspektiv inte helt säkra då förhållandena i 
marken och i omgivningen förändras över tiden och kan då öka lakbarheten igen. 
Elektrokemiska metoder skulle kunna fungera bra vid sanering av metallerna in situ, dock 
fungerar metoden inte på arsenik.  
 
Men generellt i Sverige vad vi har sett så förespråkas inte in situ behandlingar då det ofta är 
tidskrävande. Det kräver också omfattade utredningar och provtagningar om hur och vart 
föroreningarna finns, med avseende på geologin och geohydrologin i området. De olika in situ 
saneringarna fungerar olika bra beroende på markens struktur och uppbyggnad. Resultaten på 
in situ saneringar är också varierande, och det kalla klimatet här i Sverige kan i vissa fall 
begränsa resultatet med dessa metoder. Marksanering är ett relativt nytt område och många 
saneringsmetoder är ännu inte utvecklade. Ett enkelt sätt att bli av med den förorenade jorden 
är att deponera den. Innan deponeringen kan föroreningarna i massorna koncentreras. Detta 
eftersom föroreningarna binds framförallt till de små fraktionerna silt-, ler- och organiska 
partiklar. Genom separation av olika kornstorlekar avskiljs föroreningarna och en mindre 
mängd jord kan deponeras. De grövre fraktionerna innehåller oftast små mängder 
föroreningar och kan användas utan rening på platsen igen eller som täckningsmaterial på en 
deponi. Istället för att deponera direkt efter avskiljning kan jorden först genomgå en 
jordtvättning.  
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Skulle det visa sig i ytterligare undersökningar att det finns föroreningar kring Arbogaån kan 
fytoremediering användas. Barriärer kan också anläggas, men detta innebär större ingrepp i 
miljön. I detta fall är det inte lämpligt att anlägga en barriär då det finns en naturvårdsplan 
längs Arbogaån. Termiska saneringsmetoder är i detta fall inte heller lämpligt då de inte 
fungerar bra för sanering av metaller. Metallerna förstörs inte med dessa metoder. Termisk 
avdrivning fungerar bara på lättflyktiga ämnen. I vårt fall är arsenik den enda metallen som 
kan saneras med denna metod. Vid termisk förbränning hamnar metallerna i bottenaskan och 
andra restprodukter från förbränningen.   
 
Väggarna inne i byggnaden är kontaminerade med metallföroreningar. Dessa föroreningar bör 
kapslas in eller tas bort på något sätt. I alternativ ett har vi föreslagit att föroreningarna ska 
kapslas in genom att måla över med en elastisk färg som klarar temperaturförändringar samt 
rörelser i marken. Detta är en kortsiktig lösning som är relativt billig, men det minskar 
exponeringsrisken avsevärt. Eftersom människor inte vistas där under en längre tid kan denna 
lösning vara ett bra alternativ. För alternativ två föreslås att väggarna ska fräsas ett par 
millimeter då den största mängden av föroreningarna oftast sitter ytligt i väggarna. Sedan 
rekommenderas att måla över för att kapsla in kvarvarande föroreningar. Därmed minskar 
exponeringsrisken i hög grad. Det damm som eventuellt är förorenat bör dammsugas bort för 
att minska inandning av föroreningar. Rivning av byggnaden har inte varit något alternativ då 
fastighetsägaren velat behålla det gamla industrikulturhistoriska arvet. Det är även i enlighet 
med de strategier som kommunen har satt upp och arbetar efter. Där framgår att vid all 
planering ska kulturhistoriska värdena beaktas. Fastigheten omfattas dessutom av ett 
kulturminnesvårdsprogram. 
 
Under själva sanerings- och renoveringsarbetet med byggnaden och marken kommer boende 
och djur- och växtliv inte störas i någon större omfattning. Då de boende bor ca 100 meter 
ifrån fastigheten samt att industriverksamhet redan pågår i området. Industriverksamheten kan 
i dagsläget ge upphov till buller, vibrationer och andra störningar. Sanerings- och 
renoveringsarbetet kommer troligtvis att bedrivas dagtid mellan klockan 7.00 - 17.00. 
Däremot kommer troligtvis den industriverksamhet som bedrivs inom fastigheten att påverkas 
under sanerings- och renoveringsarbetet. Det är då främst genom minskad framkomlighet in 
och ut från fastigheten eftersom att gjuteribyggnaden ligger precis innanför grindarna och det 
är relativt smalt att ta sig förbi där. Men det kanske går att göra en tillfällig väg in och ut från 
fastigheten för att underlätta för den pågående industriverksamheten. 
 
Kostnaderna för åtgärdsförslagen som tagits fram och redovisas i en tabell under respektive 
alternativ är väldigt preliminära. Det beror dels på att vi inte är insatta i det ämnesområdet och 
dels på att vi saknar kunskap om måtten på byggnaden samt att vi inte vet hur mycket 
förarbeten och underarbeten som krävs. Antalet fönster och måtten på byggnaden har 
uppskattats väldigt grovt utifrån fotografier och ett platsbesök. Vi har också brister i hur 
renoveringen rent byggnadstekniskt kommer att gå till och hur lång tid det tar. Det finns även 
osäkerheter om hur mycket som är förorenat och om jorden behöver grävas upp och renas. De 
priser som vi har angivit i tabellerna är inhämtade från Internet och från tidigare genomförda 
projekt och kan variera lite. Men vi tycker ändå att det ger en inblick var priserna ligger.  
 
De slutsatser vi kan dra från vårt arbete är att det finns två lösningar för att bevara och öka 
användningen av byggnaden. Det ena är alternativ ett som bygger på att byggnaden används 
till lagerlokal och konserthall. I det alternativet kapslas föroreningarna in. Det andra är 
alternativ två som går ut på att ett kulturcentrum upprättas i byggnaden. För detta alternativ 
avlägsnas föroreningarna. Alternativ två är ett mer långsiktigt alternativ än alternativ ett med 
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avseende på exponeringsrisk och föroreningsspridning. Däremot är det ur ett kortsiktigt 
ekonomiskt perspektiv billigare att genomföra åtgärdsförslagen för alternativ ett.  
 
Det här examensarbetet kan ses som en liten del i arbetet mot delmålet efterbehandling av 
förorenade områden i miljökvalitetsmålet giftfri miljö. Eftersom att det bidrar till att komma 
ett steg närmare en åtgärd för de metallföroreningar som finns i gjuteribyggnaden med 
angränsade plåtverkstad och därmed minska risken för människors hälsa och miljön. Det är 
även ett led i samhällets strävan efter att nå en hållbar utveckling. 
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6. Förslag till fortsatt arbete 
Det som bör genomföras först är att prover bör tas med ett XRF-instrument på dammet 
ovanpå bjälkarna i gjuteribyggnaden för att se om det finns något arsenik i dammet. Detta ska 
ske enligt det förläggande som finns från kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet. Om det 
skulle finnas arsenik i dammet kan prover tas och skickas på analys till ett ackrediterat 
laboratorium, förslagsvis det laboratorium som analyserat proverna i MIFO fas 2. 
   
Det som också behöver göras är att bestämma vilket alternativ som ska genomföras. Väljs 
alternativ ett kan åtgärder börja vidtas direkt för att kapsla in föroreningarna. För alternativ 
två behövs en mer omfattande provtagning för att ta reda på föroreningsspridning samt 
föroreningshalter i området. Detta för att saneringen ska ske med bästa resultat och till lägsta 
kostnad. I bilaga 1 ges förslag på ett provtagningsprogram. Utifrån resultatet från 
provtagningen kan en plan för saneringen upprättas och saneringen kan sedan påbörjas, följt 
av ombyggnad och renovering.  
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Bilaga 1  

Provtagningsprogram 
  
Fastighetsbetäckning: 
Höjen 3:24 

Adress: 
Jädersvägen 39 

Postadress: 
Arboga 

Bakgrund och syfte: 
Höjen 3.24 är en gammal industritomt där det har bedrivits mestadels gjuteriverksamhet. 
Gjuteriverksamheten startade år 1858 och år 1967 lades det ner. Marken består av gjutsand 
och fyllnadsmassor från industrin. I en MIFO fas 2 undersökning påträffades förhöjda 
metallhalter som arsenik, koppar, zink och bly. Det har även påträffats kobolt, PAH och 
klorerade lösningsmedel som perkloreten och trikloreten på området. Det finns uppgifter om 
att oljor och dylikt hällts ut i sandgolvet efter dagens slut när verksamheten pågick.  
 
Det finns nu planer på att göra om gjuteribyggnaden med angränsade plåtverkstad till ett 
kulturcentrum. Inför detta projekt behövs vidare mark- och byggnadsmaterialundersökningar.  
 
Markundersökningen har tre syften: 

1. Kontrollera föroreningarnas utbredning i marken utifrån de punkter som överskrider 
riktvärdet för MKM i tidigare undersökning. 

2. Kontrollera föroreningsgrad av grundvatten för att bedöma risker för människor och 
miljö i omgivningen.  

3. Kontrollera föroreningarnas utbredning i byggnadsmaterialet inne i gjuteribyggnaden 
med angränsade plåtverkstad utifrån tidigare undersökning. 

 
 
Strategi för provtagning: 
Marken ovanför grundvattenytan provtas utifrån tidigare provpunkter i föroreningarnas 
sannolika spridningsriktning, se exempel i figur 19. De kvarvarande grundvattenrören används 
även vid denna provtagning om de är funktionsdugliga, annars sätts nya rör ner. Tre nya 
grundvattenprover bör också tas på tre nya ställen. Ett prov innan grundvattnet når fastigheten, 
för att få ett referensprov. Det andra provet bör tas i plåtverkstaden och det tredje provet bör 
tas precis vid åkanten. Prover bör även tas på byggnadsmaterialet för att se hur djupt 
föroreningarna sitter, samt på olika höjder.  
 
Jord- och byggnadsproverna läggs i diffusionstäta påsar som förses med påsklämma. Uttagna 
prover förvaras svalt och mörkt innan analys. Grundvattenrören monteras med filter som 
sträcker sig över grundvattenytan ner i naturlig mark. Grundvatten provtas senast samma dag 
som röret installerats. Om provtagning inte kan ske då måste omsättning av minst tre 
rörvolymer göras och prov tas senast dagen efter sista omsättningen.  
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Analyser: 
Tungmetallerna mäts med XRF-instrument på jordprover samt på byggnadsmaterial. Prov 
som indikerar på höga halter av tungmetaller skickas iväg på analys. Samtliga prover som 
skickas iväg analyseras med avseende på tungmetaller. De prover som tas i plåtverkstaden bör 
också analyseras med avseende på petroleumkolväten. Grundvattnet bör utöver analys på 
tungmetaller även analyseras med avseende på klorerade lösningsmedel. Byggnadsmaterialet 
bör i första hand analyserats på tungmetaller men även på PAH. 

Risker och personligt skydd: 
Risker: 

- Exponering för farliga ämnen, främst tungmetaller i samband med uttag och hantering 
av prover. 

- Kablar och ledningar i marken. 
- Fallolyckor i gropar. 
- Bullrande arbete. 
- Transport till och från området. 

 
Personligt skydd: 

- Heltäckande klädsel samt handskar. 
- Andningsskydd i from av dammfilter samt halvmask med kombifilter för partiklar och 

flyktiga organiska ämnen ska finnas till hands. 
- Noggrann tvättning före intag av mat, snus och dylikt. 
- Hörselskydd, hjälm och skyddsskor. 
- Första- hjälpen väska.  
- Tillgång till friskt dricksvatten. 
- Gasvarnare bör användas vid eventuell schaktning. 

 
Skyddsåtgärder för att minimera spridningsrisk: 

- Mekanisk rengöring av provtagningsutrustning utförs för att förhindra eventuell risk 
för korskontaminering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 19. Visar exempel på hur markprover bör tas. Den röda punkten 0816 ligger i gjuteribyggnaden och 
kommer från den tidigare markundersökningen. De svarta punkterna visar förslag på nya provpunkter. Det 
rödstreckade området i figuren är inte med i undersökningen. 


