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Abstract 

This study is a degree project in environmental engineering at Mälardalens university. Its purpose has 
been to perform a risk assessment on whether or not any contaminations are present in the soil at two 
properties in Köping. The assessment was to be done accordingly to a method that has been set up by 
The Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket). The method for investigation of 
contaminated sites is called MIFO. MIFO consists of two stages. In the first stage historical studies, a 
visit at the site, and studies of maps make up the basic data for the risk assessment. This study only 
contains the first stage of MIFO. The properties that have been examined are Maskinisten 6 and 
Valhall 2 in Köping. At Maskinisten 6 the present building was built in the 1970s. The buildings on 
Valhall 2 was built in the early 1940s as a part of an old mechanical industry named KMV. These 
properties are now rented by LEAX Mekaniska AB which also is a mechanical industry. LEAX 
produces mechanical components for industries and vehicles. In LEAX processes, oils, cutting fluids 
and washing fluids are the most commonly used chemicals. The assessments of possible pollutants 
toxicity, the pollution levels, the possibility of spreading, and possible exposure on humans and or the 
environment has led to different risk classes for the two properties. Maskinisten 6 has been classed in 
risk class 3. Valhall 2 has been classed in risk class 2. The difference is due to the historical 
differences. At Valhall 2, an assumption has been made that some dangerous, for the business 
common, chemicals has been used at some point and at some quantities. This assumption was made 
due to the fact that mechanical industry has been the main activity on the location for about 70 years. 
If evidence that these dangerous chemicals have not been used at all can be shown, the risk assessment 
may be revalued. 
 
Nyckelord: MIFO, markförorening, riskvärdering, LEAX, mekanisk verkstad 
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Förord 

Som en del av examen inom Samhällsteknikprogrammet, 180 hp, på Mälardalens Högskola ingår det 

att göra ett examensarbete om 15 hp. Då författarens inriktning på programmet har varit miljöteknik är 

detta ämnesområde det som har utgjort underlag för valet av examensarbete. 

Examensarbetet har utförts på uppdrag av LEAX Mekaniska AB i Köping. Jan Carlsson har varit 

handledare på LEAX och Vesna Djokic har varit handledare vid Akademin för hållbar samhälls- och 

teknikutveckling på Mälardalens Högskola. 

Jag sänder ett tack till Jan Carlsson och LEAX för att jag fick göra detta arbete, och för den hjälp jag 

har fått under arbetets gång. Tack till Vesna för ditt stöd och dina synpunkter som har varit till stor 

hjälp vid utformningen av rapporten. 

Västerås, Juni 2009 

Lisa Jonsson   



Sammanfattning 

Den industriella utvecklingen som har skett i Sverige sedan 1700-talet har lett till att många områden i 

Sverige har förorenats av diverse kemikalier. Naturvårdsverket uppskattade år 2008 att det finns 

80 000 förorenade områden varav vissa kan ge upphov till risker för människors hälsa och miljön. De 

platser som förmodas vara förorenade ska undersökas, riskbedömas och behandlas vid behov. För att 

kunna göra riskbedömningar på ett enhetligt sätt har Naturvårdsverket tagit fram en metodik för 

inventering av förorenade områden (MIFO). 

LEAX Mekaniska AB är en del av LEAX Group som bildades i Köping år 1982. LEAX Mekaniska 

AB bedriver verksamhet på två fastigheter i Köping, Maskinisten 6 och Valhall 2. De produkter som 

tillverkas är bearbetade detaljer till elektromekanisk industri, tunga fordon, och anläggningsmaskiner 

så som motoraxlar, drivaxlar, axlar till växellådor, kugghjul m.m.  

Syftet med arbetet har varit att kartlägga om det kan finnas föroreningar i marken på de två platser i 

Köping där LEAX bedriver sin verksamhet enligt MIFO fas 1. Samt att göra en riskklassning av de 

båda objekten utifrån den insamlade informationen. 

Maskinisten 6 – Nya Hamnvägen 4, är en del av ett industriområde. Fastigheten byggdes under 1970-

talet. Nuvarande Svea Maskin har haft verksamhet i form utav underhåll av traktorer i byggnaden. 

LEAX började sin verksamhet där år 1992. Valhall 2 – Glasgatan 20 är en del av gamla Köpings 

Mekaniska Verkstad (KMV), och klassas nu som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Den delen som 

LEAX disponerar där idag byggdes ut i KMVs verksamhet under 1940-talet och kallades då för Nya 

Maskinverkstaden. I den nya delen gjordes främst verktygsmaskiner som svarvar och fräsar. KMV 

lades ner år 1968, och Köping kommun köpte fastigheten år 1972 och sedan hade Volvo verksamhet i 

lokalerna till slutet av 1980 talet. Efter det var lokalerna tomma i några år innan en renovering utfördes 

och LEAX flyttade in år 1999. 

Två saneringar har utförts på Maskinisten 6 – Nya Hamnvägen 4. Den ena efter att en överfylld 

oljetank hos en av hyresgästerna i fastigheten läckt ut olja, den andra efter att en maskin läckt olja hos 

LEAX. I övrigt har inga andra olyckor skett på Maskinisten 6 eller Valhall 2 enligt två anställda på 

LEAX.  

Uppgifter saknas om vad för slags kemikalier som har använts historiskt under KMV:s verksamhet på 

Glasgatan 20. Detta har medfört att ett antagande om att vissa branschtypiska farliga kemikalier som 

fluorider, klorerade lösningsmedel, cyanider, aromatiska lösningsmedel, fenoler, PAH:er, och PCB:er 

har använts i någon mån där.  

De kemikalier som används i den nuvarande verksamheten är främst oljor, skärvätskor och 

tvättvätskor. Utifrån LEAX kemikalieregister har föroreningarnas farlighet för Maskinsiten 6 – Nya 



Hamnvägen 4 bedömts att vara hög/stor. Föroreningsnivån för samma objekt har uppskattats vara 

låg/liten. Marken på fastigheten består av lera/silt, och spridningsförutsättningarna för mark bedöms 

därmed som måttliga. Spridningsförutsättningar från och till byggnader och anläggningar genom 

väggar och golv anses vara måttliga bl.a. på grund av att vissa delar av anläggningens golv är 

asfalterade och har spår av oljefläckar. Känsligheten för människa bedöms som stor och skyddsvärdet 

för miljön bedöms vara måttligt utifrån det befintliga materialet från inventeringen. Materialet 

innehåller information om att marken är planlagd för industrianvändning samt att människor vistas på 

fastigheten under arbetstid. Mer information om föroreningars nivå och lokalisering skulle behövas för 

en mer korrekt bedömning av känsligheten och skyddsvärdet. Den samlade riskbedömningen ger 

objektet riskklass 3. 

Utifrån LEAX kemikalieregister, samt antagandet om att farliga branschtypiska kemikalier har använts 

i någon mån på fastigheten har föroreningarnas farlighet för Valhall 2 –  Glasgatan 20 bedömts att vara 

mycket hög/stor. Föroreningsnivån för samma objekt har uppskattats vara måttlig med tanke på att 

byggnaden är välskött och att personalen är utbildad inom säkerhet och hantering, även här har 

osäkerheten på vilka kemikalier som har använts på fastigheten under tidigare år påverkat 

bedömningen. Marken på fastigheten består av lera/silt. Köpingsån rinner förbi i direkt anslutning till 

fastigheten, grundvattnet antas därmed strömma till ån i viss mängd under objektet. 

Spridningsförutsättningarna för mark bedöms därmed som måttliga. Spridningsförutsättningar från och 

till byggnader och anläggningar genom väggar och golv anses vara små då anläggningen har hårdgjort 

golv och är välskött.  Känsligheten för människa bedöms som stor då människor vistas där under 

kontorstid och för att fastigheten ligger rätt centralt i Köping samt i närheten av ett lasarett. Miljöns 

skyddsvärde bedöms som måttligt, de markytor som finns är främst asfalterade. Markens känslighet 

bedöms däremot som stor. Byggnaden är klassad som kulturhistoriskt värdefull och på grund av detta 

bedöms byggnadens skyddsvärde att vara högt/stort. Köpingsån går längs med fastighetens västra 

gräns. Ån mynnar strax efter att den runnit förbi fastigheten ut i Mälaren. Mälaren är en 

dricksvattentäkt för ett flertal städer i Sverige, detta ger bedömningen stort skyddsvärde och känslighet 

för grundvattnet samt ytvattnet. 

 Mer information om föroreningars nivå och lokalisering skulle behövas för en mer korrekt bedömning 

av känsligheten och skyddsvärdet. Den samlade riskbedömningen ger objektet riskklass 2. 

Riskklassningen av Valhall 2- Glasgatan 20 kan tyckas vara överdriven men bedömningen har gjorts 

efter principen ”dåligt men troligt”. Om ny information skulle komma fram som kan motbevisa de 

antaganden som har gjorts i denna inventering kan en revidering av denna riskbedömning vara 

behövlig. 
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1. Inledning 

Nedan beskrivs bakgrunden till denna rapport, vilken problemformulering som den har utgått ifrån, 

vad syftet och målet var, vilken avgränsning som funnits samt vilka metoder som har använts för att nå 

fram till målet. 

1.1. Bakgrund 

Sverige har haft en industriell utveckling sedan mitten av 1700-talet. Flertalet av de industrier som 

uppkommit har använt eller använder fortfarande miljöfarliga kemikalier eller material som, beroende 

på hur dessa har hanterats vid tillverkning, lagring, eller deponering, kan ha kommit ut i mark och 

vatten. (Naturvårdsverket, 1999)  

Under mitten av 1990-talet utförde Naturvårdsverket, tillsammans med landets länsstyrelser, en 

branschkartläggning (BKL) för att se vilka branscher som kan anses troliga att ha gett eller ge upphov 

till föroreningar i mark och vatten och som därmed kan antas ha behov av att efterbehandlas. Det var 

ett 60-tal branscher och verksamheter som granskades och delades in i riskklasser. De fyra 

riskklasserna motsvarade mycket liten risk till mycket stor risk beroende på hur allvarliga effekter den 

aktuella branschen/verksamheten kunde orsaka. De 60 klassade objekten/verksamheterna ledde sedan 

till att generella riskklassningar för olika branscher kunde upprättas. De faktorer som spelade in vid 

branschklassningen var bl.a. produktionsprocesser, råvaror, hantering av produkter och avfall som 

skapats, de branschspecifika föroreningar som uppkom samt dess hälso- och miljöfarlighet. 

(Naturvårdsverket, 1999) 

Naturvårdsverket uppskattade år 2008 att det finns drygt 80 000 förorenade områden i Sverige 

(Naturvårdsverket, 2009 (a)). Vissa föroreningar som finns på en del av dessa förorenade områden kan 

ge upphov till risker för människors hälsa och miljön. Ett av de 16 miljökvalitetsmål som är uppsatta 

av riksdagen är Giftfri Miljö (Miljökvalitetsmål 4). Giftfri miljö innebär att miljön ska vara fri från 

ämnen och metaller som på antropogent vis skapats eller utvunnits och som kan hota människors hälsa 

eller den biologiska mångfalden. Det finns 9 delmål under målet om giftfri miljö, varav delmål 6 och 7 

behandlar förorenade områden. Delmål 6 – Efterbehandling av förorenade områden, innebär att de 

områden som är förorenade till den grad att de innebär akuta risker vid direkt exponering eller som för 

närvarande eller i en snar framtid innebär ett hot för betydelsefulla vattentäkter eller naturområden ska 

vara utredda och eventuellt åtgärdade senast under år 2010. Delmål 7 – Efterbehandling av förorenade 

områden, innebär att under åren 2005 – 2010 skall åtgärder genomföras på så många prioriterade 

områden att miljöproblemet kan vara löst senast år 2050. (Miljömålsrådet, 2008) För att uppfylla detta 

mål behöver de platser som förmodas vara förorenade, undersökas, riskbedömas och behandlas vid 

behov (Naturvårdsverket, 2009 (b)). Av de 80 000 förorenade områden som finns uppskattas ca 1 040 
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vara klassade i branschklass 1, och 21 100 i branschklass 2. Det är dessa som främst ska utredas och 

vid behov efterbehandlas. (Naturvårdsverket, 2009, (c)) 

De områden som ska utredas, utreds i Sverige efter MIFO-modellen (Metodik för inventering av 

förorenade områden). MIFO, innebär att områden undersöks och inventeras. Modellen är utvecklad av 

Naturvårdsverket och har två faser. (Naturvårdsverket, 1999) 

LEAX Mekaniska AB är ett företag som finns i Köping, det är en del av LEAX group som består av 6 

olika bolag med fabriker i flera städer i Sverige samt i två städer i Lettland (LEAX, 2009 (a)). 

Företaget startade år 1982 och har två verkstäder, på två olika fastigheter, i Köping.  

1.2. Problemformulering 

LEAX vill veta om det kan finnas föroreningar i marken på deras fastigheter i Köping, och om det är 

så att det finns föroreningar, vilken risk dessa kan utgöra. Detta för att kunna redogöra för 

miljökontoret i Köping om det finns risk för människa och miljö och för att se om en eventuell 

sanering behöver utföras. 

Även om inget föreläggande finns för närvarande har kommunen, som tillsynsmyndighet, rätt att kräva 

det enligt miljöbalken. Miljökontoret och LEAX har fört en dialog där det framkommit att det är en 

fråga om tid när detta föreläggande kommer då företaget är riskklassat som riskklass 2 enligt 

branschkartläggningen vilket har lett till att LEAX har valt att utföra en inventering av området enligt 

MIFO så fort som möjligt. 

1.3. Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet var att enligt MIFO kartlägga om det kan finnas föroreningar i marken, på 

de fastigheter som LEAX har sin verksamhet på i Köping. Målet var att utifrån inventeringen ta fram 

en rapport som redovisar vad för slags föroreningar som kan finnas i marken, samt att göra en 

riskklassning utifrån resultaten. LEAX ska sedan kunna ge resultatet till miljökontoret i Köping som 

redovisning av hur föroreningssituationen ser ut på de fastigheter deras verksamhet äger rum på.             

1.4. Avgränsning 

MIFO utförs i två olika faser, dock har LEAX, i sin uppdragsbeskrivning, formulerat att endast fas 1 

ska utföras vid detta examensarbete. De fastigheter som berörs är de som LEAX disponerar i Köping; 

Maskinisten 6 (Nya Hamnvägen 4) och en del av Valhall 2 (Glasgatan 20).  
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1.5. Metod 

Information till studien har inhämtats från bl.a. Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Västmanland, 

Köpings kommun, Köpings bibliotek, SGI (Statens geotekniska institut), och olika källor från Internet. 

Platsbesök, litteraturstudier, arkivstudier, samt intervjuer med ett flertal personer har utförts för att få 

en bra överblick på de olika verksamheterna som bedrivits på fastigheterna. Val av metoder för 

inhämtning av information har skett utifrån grunder enligt MIFO-modellen som beskrivs i 

Naturvårdsverkets rapport 4918. 
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2. Litteraturstudie 

Litteraturstudien består av en beskrivning av den bransch som berörs i detta arbete, vad verksamheten 

producerat samt vilka kemikalier som har eller kan ha använts. En beskrivning av MIFO-modellen 

finns även i detta avsnitt.  

2.1. Beskrivning av mekaniska verkstäder 

En mekanisk verkstad genomför en mängd operationer vid sin bearbetning av metaller. Ett antal 

exempel på operationer tas upp här. 

Borrning 

Alla metoder där ett hål av cylindrisk form upprättas i ett fast material, samt bearbetning av invändiga 

cylindriska ytor innefattas i begreppet borrning. Spån bildas vid borrningen och denna sköljs bort med 

skärvätska som samtidigt kyler ned verktyget. Långhålsborrning är borrning där hålets längd 

överstiger ca 6 gånger hålets diameter.  

Brotschning 

Efter borrning, svarvning eller annan operation används brotschning som finbearbetning för att få ett 

förbearbetat hål med god rundhet snäva diametertoleranser och en bra ytfinish. 

Driftning 

Ett flertandat verktyg dras över eller genom ett arbetsstycke. Driften tar med sina skär successivt bort 

material från stycket. Verktyget behöver vara skräddarsytt för sitt syfte, med noggranna mått. Det 

finns två typer av driftning. Invändig driftning där verktyget skjuts eller dras igenom ett hål och 

utvändig driftning där verktyget skjuts eller dras över en yta eller vice versa. Det är en snabb och 

noggrann metod. 

Försänkning 

Vid försänkning är syftet att ge ett hål en ny form genom utvidgning av dess mynning. Detta kan ske 

på ett antal sätt; planförsänkning – planbearbetning av ytan runt hålets mynning, cylinderförsänkning – 

försänkning av hålmynning till cylindrisk form, konförsänkning – försänkning av hålmynning till 

konisk form, samt profilförsänkning – försänkning av hålmynning till form av profilen ifråga. 

Fräsning 

Fräsning är en spånavskiljande bearbetningsmetod där ett stationärt arbetsstycke bearbetas av ett 

rörligt roterande skär. 

Gängning 

Gängning kan ske med olika verktyg så som gängtapp, gängsnitt eller gängback men skärförloppet 
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emellan är likartat. Jämförelse av förloppet kan göras med svarvning. Gängtappar finns i olika 

utformningar som är anpassade efter de krav som gäller vid gängning. (Mekanförbundet, 1988) 

Härdning 

Behandling som är ämnad att öka hållbarhet eller hållfasthet hos ett ämne. För metaller innebär detta 

att med hjälp av värme öka hållfastheten. Efter uppvärmning till 900-1050 grader kyls materialet ned 

med hjälp av vatten, olja eller luft.  

Slipning 

Ett stort antal skär, slipkorn, med oregelbunden form avverkar material från arbetsstycket. Slipkornen 

är ofta av aluminiumoxid, kiselkarbid, diamant eller bornitrid. 

Svarvning 

Ett arbetsstycke roterar i en svarv och ett spånavskiljande verktyg formar det. Via svarvning framställs 

rotationssymmetriska detaljer såsom axlar, valsar, hjul, cylindrar och hylsor. (Nationalencyklopedin, 

1991) 

I många av dessa operationer används skärvätskor för att kyla verktygen, arbetsstyckena och spånet. 

Utöver kylning är huvudfunktionen för skärvätskan, smörjning och spåntransport. Skärvätskor kan 

delas in i två huvudgrupper; vattenlösliga och ej vattenlösliga. Ofta särskiljs de vätskor som har 

mineralolja, fysikaliska benämningar som vattenlösning och emulsion brukar också användas. 

(Mekanförbundet, 1988) Vätskor som används är ofta oljor, som kan vara syntetiska, vegetabiliska 

eller mineralbaserade. Den kylande effekten har stor betydelse. Bäst kylande effekt har vatten men då 

det kan skapa korrosionsproblem tillsätts rosthämmare, olja och emulgatorer så att en emulsion med ca 

80-95 % vatten erhålls. (Nationalencyklopedin, 1991)  

Avfettning av produkter sker vanligen före en eventuell ytbehandling och innan leverans. Det finns ett 

antal medel som används för avfettning. Vattenbaserade avfettningsmedel delas upp i:  

• Alkaliska – hydroxider, silikater, karbonater, tensider,  

• Neutrala – tensider 

• Sura – syror, tensider 

Lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel delas upp i: 

• Klorerade – T.ex. trikloretylen, perkloretylen och metylenklorid 

• Petroleumbaserade – lacknafta 

• Övriga – Bl.a. alkoholer 

Emulgerade avfettningsmedel består av 5-50% lösningsmedel, vatten och tensider. (Alvin, 1992)
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Avfallet som uppstår inom verkstadsindustrin är främst stoft, metallslam, oljehaltigt metallspån, 

oljeemulsioner, spillolja, färgslam och lösningsmedelsavfall. Vatten som används för kylning av 

processvätskor avleds till både kommunala avloppsreningsverk och mark och vattendrag vilket kan ge 

upphov till förorenade markområden och sediment. Efter användning kan ämnena, t.ex. skärvätskorna 

och lösningsmedlen, innehålla andra ämnen än vad de gjorde före användning. Ämnena kan förändrats 

och ha andra egenskaper när de når marken eller reningsverket. Branschtypiska föroreningar som 

uppkommer från verkstadsindustrin är bl.a. metaller, cyanider, fluorider, aromatiska lösningsmedel, 

klorerade lösningsmedel, fenoler, PAH (polycykliska aromatiska kolväten), PCB (polyklorerade 

bifenyler), etc. (Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2008) 

Vid hantering och lagring av kemikalier, innan och efter användning, kan förorening ske på ett antal 

olika sätt. Ett urval av var föroreningar kan uppkomma på en anläggning, samt hur denna förorening 

kan ske finns i tabell 1. 

Tabell 1 Föroreningskällor på en industrianläggning. (Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2008) 
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2.2. Beskrivning av MIFOmodellen 

Naturvårdsverket har gett ut flertalet publikationer om bedömningsgrunder för miljökvalitet inom ett 

antal områden, en utav dessa är deras rapport 4918 som handlar om förorenade områden. Ett förorenat 

område, klassas i rapporten, som ett område, deponi, mark, grundvatten eller sediment som är 

förorenat i den bemärkelsen att halterna tydligt överskrider lokala eller regionala bakgrundshalterna. 

Området är förorenat av en eller flera punktkällor.  

Föroreningar som finns i marken i Sverige har till större delen uppkommit i samband med den 

industriella verksamhet som har pågått här under lång tid. Bedömningsgrunderna kan användas till 

förorenade områden med stor variation på dess storlek och innehåll av föroreningar. Alla parametrar 

skall bedömas, oavsett hur många det är.  

MIFO är uppdelad i två olika faser.  I den första fasen utförs platsbesök, kart- och arkivstudier, 

intervjuer med anställda m.m. för att få en orienterande överblick som en riskklassning kan grundas 

på. I den andra fasen görs en översiktlig undersökning med bl.a. provtagningar på objektet innan det 

riskklassas igen och eventuellt åtgärdas om det behövs. Ett schema över MIFO-processen finns i figur 

1.  (Naturvårdsverket, 1999) 

 

Figur 1. MIFO-processen. De fyra siffrorna motsvarar objektens indelning i riskklassning. (Naturvårdsverket, 

1999) 
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2.2.1. Bedömningsgrunder för miljökvalitet 

Bedömningsgrunderna används för att riskklassa ett objekt. För att kunna utföra en riskklassning 

samlas uppgifter om det aktuella förhållandet för objektet in och relateras till följande aspekter; 

föroreningarnas farlighet, föroreningsnivån, spridningsförutsättningarna, samt känslighet och 

skyddsvärde på objektet. För dessa aspekter finns en indelning av risken i fyra nivåer. 

(Naturvårdsverket, 1999) 

Föroreningars farlighet 

För att kunna dela in föroreningars farlighet i fyra risknivåer krävs det att man vet vilka föroreningar 

som finns på det aktuella objektet. I den första fasen i MIFO:n finns oftast inga analysresultat vilket 

innebär att man måste förlita sig på den inventering som har gjorts och som innehåller information om 

vilken/vilka branscher som funnits på platsen samt vilken sorts kemikalier som har hanterats och hur 

dessa har hanterats. I fas 2 utförs analyser och resultatet från dessa bör ge kunskap om vilka 

föroreningar som finns.  

Risken för människor och miljö beror på hälso- och miljöfarligheten hos de föroreningar som finns på 

platsen. Toxiciteten hos ämnena bedöms var för sig och ingen hänsyn till samverkan ämnena emellan 

tas på detta stadium. I den samlade riskbedömningen bedöms dock ett objekt med flera föroreningar ha 

en högre risk än om det bara finns en förorening på objektet. Information om ämnens farlighet och 

toxicitet finns hos KemI (Kemikalieinspektionen). KemI har klassificerat ämnen i faroklasser efter 

deras grad av hälso- och miljöfarlighet. Faroklasserna (Mycket giftig (T+), Giftig (T), Frätande (C), 

Miljöfarlig (N), Hälsoskadlig (Xn), Irriterande (Xi), Miljöfarlig utan symbol (-) och Måttligt 

hälsoskadlig (V) har använts för att göra en indelning av föroreningars farlighet, dessa finns i tabell 2 i 

rapport 4918.  

Metaller ska bedömas i dess mest toxikologiska form, undantag kan göras vid särskilda skäl och ska 

alltid motiveras. En sammanställning på olika föroreningar som ofta förekommer på förorenade 

områden och dess farlighet finns i tabell 3 i rapport 4918. (Naturvårdsverket, 1999) 

Föroreningsnivå 

Föroreningsnivån bedöms för alla de föroreningar som finns i de olika medier objektet består utav. 

Halter, mängder, och volymer av massor är det som spelar roll för hur pass förorenat objektet är och 

som ligger till grund för riskindelningen. Under fas 1 kan arkivstudier eller platsbesök i viss mån göra 

haltbestämning genomförbar. Finns det gamla provtagningar som är utförda på ett sådant sätt att de 

fortfarande är utav god kvalitet kan dessa användas. I fas 2 finns det provtagningar som underlag för 

att bedöma föroreningsnivån. Mängden föroreningar, samt volymen förorenade massor, uppskattas, i 

de båda faserna, med hjälp av uppgifter om mängden hanterade kemikalier, lukt- och synintryck på 

platsen samt erfarenheter om branschens kemikaliehantering. 
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Beroende på hur pass allvarliga effekter de befintliga halterna kan ge, till vilken del objektet är 

påverkat av punktkällor, hur stor mängd föroreningar det finns samt volymens storlek bedöms 

riskerna. Halterna bedöms relaterat till effekter och till ett jämförvärde, man får därmed en bedömning 

av tillstånd och avvikelse. Föroreningsnivån, på ett objekt, är en sammanvägning av det bedömda 

tillståndet och avvikelsen samt mängden föroreningar och volymen förorenade massor. För att göra 

denna bedömning finns en underlagsblankett, även kallad Blankett C. Slutsatserna från bedömningen 

skrivs sedan in i en blankett för samlad riskbedömning, blankett E. 

Bedömningen av tillstånd, d.v.s. riskerna relaterade till de effekter som de uppmätta halterna kan 

innebära, utförs genom att jämföra uppmätta halter med effektbaserade värden, s.k. riktvärden, och 

sedan göra en bedömning av detta. En sammanställning av indelningsgrunder för bedömning av 

tillstånd finns i tabell 4 i rapport 4918.  Generella riktvärden för förorenad mark är framtagna av 

naturvårdsverket för 52 kemiska ämnen, föroreningar, eller grupper av föroreningar (Naturvårdsverket, 

2008). De generella riktvärdena är nivåer under vilka negativa effekter på människor och miljö inte 

förväntas uppkomma på kort eller lång sikt. Riktvärdena är endast vägledande, de är inte juridiskt 

bindande och ska inte heller ses som den nivå till vilket det är godkänt att förorena. Riktvärdena är 

anpassade för olika slags markanvändning; KM (känslig markanvändning) och MKM (mindre känslig 

markanvändning). 

Bedömning av avvikelse från jämförvärden ger en uppskattning om i vilken grad platsen är påverkad 

av punktkällor. Jämförvärdet ska avspegla en naturlig förekomst av ämnen med ett eventuellt 

antropogent tillskott. För mark anges värden som motsvarar 90:e percentilen av SGU:s (Sveriges 

Geologiska Undersökning) markgeokemisk kartering, eller ett jämförvärde som ska representera ett 

”normalvärde”. Normalvärdet ska företräda ett naturligt tillstånd utan antropogen påverkan. Detta är 

dock ett ideal, och oftast används jämförvärden som är baserade på värden i mindre påverkade 

områden, även kallade bakgrundsvärden. Dessa kan variera kraftigt beroende på naturliga variationer i 

olika regioner eller naturtyper. Det viktiga är dock att jämförvärdet ska motsvara den halt som skulle 

funnits på objektet om inga punktkällor fanns, detta värde tas oftast ifrån ett område i närheten av 

objektet som inte är förorenat. Avvikelsen mellan det aktuella värdet och jämförvärdet anges som 

kvoten mellan de båda. En fyrgradig skala för bedömning av avvikelsens storlek tillämpas. Det lägsta 

på skalan innebär att avvikelsen är liten, det högsta på skalan innebär att det är en stor avvikelse och 

därmed en hög påverkan. Det finns även speciella jämförvärden för urbana markområden som 

innehåller metaller och vissa organiska ämnen vilka har bestämts genom provtagning och analys av ett 

antal prover från nio stycken tätorter, även här används 90:e percentilen som jämförvärde. Beroende 

på graden av avvikelse från jämförvärdet delas objektet in i en av fyra klasser som motsvarar graden 

av påverkan från punktkälla. Exempelvis klassas ett värde som är 5-25 gånger jämförvärdet att ha stor 

påverkan av punktkälla, principer för indelning av avvikelse från jämförvärde finns i tabell 5 i rapport 

4918. 
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Riskbedömning av mängd och volym görs i relation till föroreningsmängden i massorna. 

Bedömningen relateras till föroreningens farlighet och inga generella indelningar kan göras. Ett 

exempel är om det är tiotals kilo förorening med hög farlighet i massor mellan 10 000 till 100 000 m3 

så kan risken bedömas vara stor. Principer för indelning av mängd förorening och volym förorenade 

massor finns i tabell 6 i rapport 4918. 

En sammanvägning av föroreningsnivån görs för varje förorening i varje media det förekommer. 

Faktorerna som vägs samman är tillstånd, avvikelse från jämförvärde, mängd förorening och volym 

förorenade massor. De ämnen som har en hög eller mycket hög föroreningsnivå eller farlighet förs in i 

blanketten för samlad riskbedömning. (Naturvårdsverket, 1999) 

Spridningsförutsättningar 

Det är viktigt att bedöma risker som kan uppkomma genom att föroreningar, i mängder som kan 

innebära negativa effekter, sprids i olika medier. Frågan som ska besvaras är om föroreningsspridning 

pågår eller kan komma att ske och i så fall i vilken hastighet. För att kunna göra en rimligt noggrann 

bedömning av detta används information om objektets geologi och hydrologi, kemiska 

markegenskaper, föroreningens nuvarande lokalisering, hur föroreningen uppträder i miljön etcetera. I 

fas 1 av MIFO:n består den insamlade informationen av ett platsbesök, omgivningsbeskrivning, 

beskrivning av objektet, kartmaterial samt en översiktlig analys av grundvattnets hastighet och 

strömningsriktning. I fas 2 finns det även information från fältarbetet, borrningar, geologisk 

kartläggning och analyser som ger en bättre bild om hur föroreningarna kan sprida sig till och genom 

de olika medierna. Fakta om hur föroreningar beter sig i miljön tas från litteratur och experter inom 

området.  

De vanligaste transportvägarna i marken är med vatten, övriga är bl.a. genom luft, och i fri fas. 

Ämnena i marken kan även brytas ned helt eller delvis, spädas ut, och/eller fastläggas. Redogörelsen 

för spridningsförutsättningarna görs för det område som är förorenat i nuläget samt för de områden 

som kan komma att påverkas, med negativa effekter i framtiden. Detta påverkansområde inkluderar 

alla medier; vatten, luft, mark, sediment byggnader o.s.v. Bedömningen görs utifrån ett ”dåligt men 

troligt fall”, desto större osäkerheter som finns angående spridningsförutsättningarna leder till en 

strängare bedömning av riskerna. En underlagsblankett finns till hjälp för att uppskatta 

spridningshastigheten. 

Riskerna är beroende på hur stora de uppskattade spridningsförutsättningarna är. Snabb spridning 

innebär större risk än långsam spridning om föroreningarnas halter är så pass ansenliga att negativa 

effekter kan uppkomma. Principer för indelning av spridningsförutsättningar finns i tabell 7 i rapport 

4918. Den sammanlagda bedömningen av spridningsförutsättningarna förs in i blanketten för samlad 

riskbedömning, blankett D. (Naturvårdsverket, 1999) 
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Känslighet och skyddsvärde   

Exponeringen av föroreningar på människor och miljö i dagsläget och i framtiden beskrivs och 

bedöms.  För att kunna se hur människor och miljö kan utsättas för detta behöver information finnas 

om föroreningarnas lokalisering i nuläget, vart de kan spridas, och i vilka halter de utgör en risk och 

innebär att negativa effekter uppkommer. Planer för användning av marken är också en viktig del, 

information om detta kan man finna i detaljplanen för området i nuläget och i översiktsplanen för 

planerad användning av markområdet. Vad marken används till spelar roll för hur människor och 

miljö kan komma att exponeras av föroreningarna. Ett exempel på en exponering är om föroreningen 

ligger ytligt i marken i ett område som består av bostäder så kan människor exponeras genom 

direktintag av förorenad jord (främst barn), hudkontakt med förorenad jord, inandning av ångor och 

damm, samt via sekundärt intag genom förtäring av odlade grönsaker.  

Bedömningen av risker delas upp i en känslighetsbedömning för människor på individnivå och en 

skyddsvärdesbedömning för arter och ekosystem i miljön. Principer för indelning av känslighet finns i 

tabell 8 och principer för indelning efter skyddsvärde finns i tabell 9 i rapport 4918. Resultatet från 

bedömningen skrivs sedan in i blanketten för samlad riskbedömning, blankett E. Känslighet skrivs 

som K och skyddsvärde som S i aktuella rutor på blanketten. (Naturvårdsverket, 1999) 

Samlad riskbedömning 

En total sammanvägning av föroreningars farlighet, föroreningsnivån, spridningsförutsättningar och 

känsligheten/skyddsvärdet för ett objekt utgör en samlad bedömning av risker för människor och miljö 

som objektet utgör i nuläget samt i framtiden. För att se detta på ett överskådligt sätt förs alla aspekter, 

som värderats utifrån givna principer, in i en graf, se figur 2. Spridningsförutsättningarna presenteras 

av y-axeln och indikerar sannolikhet, medan övriga faktorer presenteras av x-axeln som visar på 

konsekvenserna. Den sammanlagda risken består av en sammanvägning av sannolikheter och 

konsekvenser.  
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Figur 2. Graf som ska överskådliggöra de risker ett objekt utgör för människor och miljö. (Naturvårdsverket, 

1999) 

Horisontella linjer, som anger spridningsförutsättningarna, ritas sedan in i grafen. Linjerna beskriver 

föroreningarnas spridning i olika medier; en linje representerar spridning i mark och grundvatten samt 

till ytvatten, en linje representerar spridning i ytvatten, en är för spridning i sediment och den sista 

representerar spridning från eller till byggnader och anläggningar. På var och en av dessa horisontella 

linjer sätts punkter ut som står för alla ingående aspekter (föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå 

samt känslighet/skyddsvärde). Punkternas placering på linjerna avgör vilken riskklass objektet får. Om 

alla punkter på grafen finns i området för en riskklass tilldelas objektet den riskklassningen. Om 

punkterna är spridda mellan flera riskklasser utförs en bedömning av vilken riskklass som är mest 

representativt för objektet i fråga. Figur 3 visar ett exempel på en ifylld graf där risken för hälso- och 

miljöskador bedöms som mycket stor. (Naturvårdsverket, 1999) 
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Figur 3. Exempel på en ifylld graf för en samlad riskbedömning. ( Naturvårdsverket, 2007) 

Den samlade riskbedömningen ska resultera i att objektet indelas i en av fyra riskklasser, dessa är: 

klass 1 – mycket stor risk, klass 2 – stor risk, klass 3 – måttlig risk samt klass 4 – liten risk. 

(Naturvårdsverket, 1999) 

2.2.2. Vägledning för insamling av underlagsdata 

I Naturvårdsverkets rapport 4918, MIFO-modellen, ingår bl.a. en vägledning över hur insamling av 

underlagsdata ska samlas in innan en riskklassning sker. Nedan beskrivs denna vägledning kortfattat 

och uppdelat i de två olika faser som en MIFO utgörs av. 

MIFO fas 1 – orienterande studier 

 I den orienterande fasen formuleras hypoteser kring vilka föroreningar som kan förväntas, hur de kan 

ha spridits, samt hur människor och miljö kan exponeras på objektet. Fas 1 består av 6 delmoment: 

• Objekts- och branschidentifiering 

Informationsinsamling med hjälp av BKL. För nya objekt inhämtas information från bl.a. 

arkiv, register, fotografier, kartor, hembygdsföreningar etc. 

 

• Uppgiftsinsamling och platsbesök 

Insamling av tillgänglig data om objektet med hjälp av intervjuer, platsbesök samt 

rekognosering av anläggningar och omgivning med bl.a. den ekonomiska kartan som 

underlag. Verifikation av insamlade uppgifter bör ske så långt som det är möjligt. 
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• Sammanställning och utvärdering 

De parametrar som sammanställs och utvärderas är föroreningars farlighet, föroreningsnivå, 

spridningsförutsättningar, samt känslighet och skyddsvärde hos objektet. 

 

• Riskklassning 

Objektet placeras i en av fyra riskklasser utifrån riskbedömningen. 

 

• Prioritering 

Beroende på vilken riskklass objektet hamnar i utförs en prioritering huruvida det behöver 

undersökas mer i fas 2. 

 

• Rapportering 

Resultaten rapporteras och datalagras. Ett översiktligt schema över processen i fas 1, med 

hänvisning till vilka blanketter som ska användas, finns i figur 4. 

 

Figur 4.  Schema över fas 1 i MIFO med hänvisning till de blanketter som ska fyllas i efter varje steg. 

(Naturvårdsverket, 1999) 
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MIFO fas 2 – översiktlig undersökning  

I den översiktliga undersökningen granskas de hypoteser som formulerats under den inledande fasen 

och svaren som tas fram verifierar eller förkastar sedan dessa hypoteser. Fas 2 består av 8 delmoment: 

• Rekognosering 

En rekognosering av objektet och området utförs för att få en översiktlig bild av de befintliga 

spridningsförutsättningarna på platsen. Underlag till rekognoseringen är bl.a. den ekonomiska 

kartan samt ritningar och plankartor. Om det, i fas 1, utförda platsbesöket behöver 

kompletteras görs detta i anslutning till upprättandet av geokartan. 

 

• Upprättande av geokarta 

Om det ej finns tillräckligt underlagsmaterial som underlag för bedömning av 

spridningsförutsättningar samt för upprättande av en provtagningsplan upprättas en geokarta. 

Denna geokarta ska visa områdets geologiska huvuddrag. 

 

• Upprättande av provtagningsplan 

Provtagningsplanen är till för att optimera provtagningsinsatserna samt för att få ett rationellt 

genomfört fältarbete med en säkerställd kvalitet. Planen ska innehålla en beskrivning av de 

medier som ska provtas, en beskrivning av var prover och borrningar ska utföras, beskrivning 

hur proverna ska tas samt en beskrivning på hur proverna ska beredas och vilka analyser som 

ska utföras. Samtliga val ska motiveras. 

 

• Provtagning 

Den upprättade provtagningsplanen följs och etablerade metoder används vid provtagningen. 

 

• Analys 

Toxikologiska tester och kemiska analyser av screeningkaraktär används i MIFO-modellen. 

Specifika analyser utförs om det finns kännedom om att specifika ämnen har hanterats eller 

släppts ut på platsen. 

 

• Sammanställning och utvärdering 

Den insamlade informationen från den översiktliga undersökningen används för att 

komplettera den utvärdering som gjordes i fas 1.  
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• Riskklassning 

En ny riskklassning genomförs, eventuellt behöver den riskklassning som utfördes i fas 1 

omvärderas. Riskklassningen i detta stadium är oftast säkrare än de klassningar som har gjorts 

i BKL eller i fas 1. 

 

• Rapportering 

Resultaten från den översiktliga undersökningen rapporteras och datalagras. Ett översiktligt 

schema av fas 2, med hänvisning till vilka blanketter som ska användas finns i figur 5. 

 

Figur 5. Schema över MIFO fas 2 med hänvisning till de blanketter som ska fyllas i efter varje steg. 

(Naturvårdsverket, 1999) 
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3. Aktuell studie 

Den aktuella studien består av en beskrivning av fastigheterna, historik och verksamhetsbeskrivning 

av verksamhet som utförts där, hur kemikalieanvändning har gått till samt resultat från tidigare 

sanering eller undersökningar. En områdesbeskrivning som behandlar geologin och hydrogeologin på 

fastigheterna samt fysisk planering, bebyggelse och markanvändning ingår även i studien. 

3.1. Beskrivning av fastigheterna 

Fastigheterna som LEAX mekaniska disponerar är en del av Maskinisten 6 (Nya Hamnvägen 4) och 

en del av Valhall 2 (Glasgatan 20).  

3.1.1. Historik och verksamhetsbeskrivning 

Lennart Berggren och Axel Seger grundade LEAX group år 1982. Namnet kommer från de två första 

bokstäverna i grundarnas förnamn; LeAx. Från att vara 2 anställda i början består nu LEAX group av 

en företagsgrupp på ca 600 personer. (LEAX, 2009 (b)) 

LEAX mekaniska har produktion i tre områden; serieproduktion, småserieproduktion och 

kuggproduktion. Serieproduktionen är till största del automatiserad och består främst av skärande 

bearbetning och montering av komponenter och delsystem i serier om 8 000 till 500 000 per år. 

Småserieproduktionen omfattar allt från enstyckstillverkning till serier på upp till 8 000 enheter per år. 

De produkter som tillverkas är bearbetade detaljer till elektromekanisk industri, tunga fordon, och 

anläggningsmaskiner så som motoraxlar, drivaxlar, axlar till växellådor, kugghjul m.m. Råvaror i 

processerna är framför allt järn och stål. (LEAX, 2009 (c)) 

LEAX började med sin verksamhet på Nya Hamnvägen år 1992. Byggnaden uppfördes av 

Lantmännens Maskincentral i Västerås AB som numera heter Svea maskin, år 1972-1973. Dessa hade 

sedan verksamhet i lokalerna fram till år 1992, verksamheten bestod enligt Lennart Berggren av 

underhåll utav traktorer. Köpingehus AB (med ägare Lennart Berggren) köpte sedan fastigheten. 

Större delen av fastigheten disponeras av LEAX men en del hyrs ut. Nuvarande hyresgäster är Swecon 

Anläggningsmaskiner AB och Elektriska Anders Isaksson AB, ”El tec”. 

Fastigheten på Glasgatan 20 är en del av en gammal industri som kallas för KMV (Köpings mekaniska 

verkstad). LEAX disponerar den del som kallas för Nya maskinverkstaden samt en del av Stora 

maskinverkstaden, se bilaga 1. Tillverkning av svarvar och fräsar dominerade KMVs produktion under 

1930-talet. På grund av ökad efterfrågan på sådana maskiner byggdes Nya maskinverkstaden ut i 

anslutning till den befintliga byggnaden i två etapper som blev färdiga år 1941 samt år 1943. Innan 

denna del byggdes fanns det en park på platsen, se bilaga 2. (Johansson och Schytt, 2005) Den nya 

delen var främst avsedd till verktygsmaskinstillverkning (Björnänger, 1977). Tillverkningen av 

verkstadsmaskiner fortsatte till år 1968 då den övertogs av Statens Fabriksverk. Under år 1968 
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avvecklades KMV och döptes tillfälligt om till Volvo Bergslagsverken, och från år 1970 ingick allt i 

AB Volvo Köpingsverken. Fastigheterna vid Glasgatan såldes sedan år 1972 till Köpings kommun 

men Volvo utnyttjade delar av lokalerna in på 1980-talet. (Johansson och Schytt, 2005) Enligt Kari 

Antilla (2009), fastighetsansvarig på Köpings kommun, hade Volvo verksamhet i de lokaler som 

LEAX disponerar i dagsläget, fram till slutet på 1980-talet. Under 1990-talets början hade kommunens 

arbetsmarknadsavdelning verksamhet i lokalerna. Därefter stod de tomma innan en renovering 

utfördes och LEAX flyttade in år 1999. 

3.1.2. Kemikalieanvändning 

De kemikalier som används inom produktionen är framförallt oljor. Dessa används dels för smörjning 

till maskinerna men främst som skäroljor.  Utöver detta är det främst skärvätskor och tvättvätskor som 

används. Exempel på andra kemikalier är isopropyl där ca 60 liter används per år för rengöring och 

saltsyra och salpetersyra som används i materiallaboratoriet på Nya Hamnvägen i mängderna ca 40 

liter per syra och per år. Totalt har företaget 108 kemikalier i sitt register, bl.a. finns det lim och 

silikoner som används för tätning vid underhåll. En kemikalieförteckning finns i bilaga 3. 

Skärvätskor, oljor och tvättvätskor levereras två gånger per vecka. Företaget har alltså endast 3 dagars 

behov i lager i fastigheterna. Lossning av kemikalier som kommer till företaget får endast utföras av 

truckförare som har tillstånd att hantera dessa produkter. Farliga eller stöldbegärliga kemikalier, 

exempelvis alkohol och syror är inlåsta i kemikalieskåp. (Kauppinen, 2009; Carlsson, 2009)  

När fat med olja tas till maskiner transporteras dessa i invallad balja som fångar upp oljan om fatet 

läcker. Kylemulsioner blandas direkt i maskinerna med hjälp av en ejektorpump. Spillolja från 

processerna samlas i 1000 l behållare som är invallad. Städ- och kylvatten förvaras i 100 l tank på 

Hamnvägen. På Glasgatan utförs oljeavskiljning av kyl- och städvattnet via en indunstare. Vattnet som 

är kvar efter indunstning släpps enligt tillstånd ut i dagvattnet. (Kauppinen, 2009; Carlsson, 2009) 

Förvaringen av oljefat på Hamnvägen sker på en asfalterad yta. Vid platsbesöket noterades flertal 

oljefläckar på asfaltgolvet, då detta inte är ett ogenomträngligt material är sannolikheten stor att olja 

finns i marken under. 

En restprodukt från metallbearbetningen är spån som förvaras i en stor container i ett utrymme under 

tak där det förut fanns en brunn, denna är nu helt stängd med betong. (Kauppinen, 2009) 

Inga olyckor har hänt enligt de två anställda som har intervjuats. 

3.1.3. Tidigare undersökningar 

En MIFO-1 har utförts år 2003 av Länsstyrelsen i Västmanlands län på den del av kvarter Valhall-

Vanahem där ett gjuteri fanns förut, se bilaga 1. Objektet blev klassat som riskklass 2 utav flertalet 

anledningar. I detaljplanen för området står följande: 
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 ”De faktorer som gjort att KMV-området fått riskklass 2 är 

− De geologiska förhållandena (fyllnadsmassor på postglacial finlera) som gör att spridnings-

förutsättningarna antas vara mycket stora. 

− De påträffade föroreningarnas farlighet; kvicksilver (Hg, mycket hög halt), kobolt (Co, hög halt) 

samt bly (Pb), koppar (Cu) och zink (Zn), samtliga i måttliga halter. 

− Föroreningsnivån antas vara rätt så hög då man kan anta att gjutsand kan ha använts som 

fyllnadsmassor. Det verkar som halterna av de ovannämnda metallerna är högre närmare 

byggnaderna. 

Antagandena i den tredje punkten är slutsatser som länsstyrelsen dragit. Länsstyrelsen anser även att 

gräv- och schaktningsarbeten kan öka risken för exponering och spridning av föroreningarna. Det bör 

observeras att markprover endast har tagits i kv. Vanahem, på innergården nordost om de befintliga 

industribyggnaderna. Proverna ger endast en allmän uppfattning om vilka föroreningar som kan 

finnas i marken. Det är inte känt om gjutsand använts för uppfyllnad. Noggrannare undersökningar 

erfordras för säkrare bedömning.” (Köping kommun, 2006 (b)) 
 
3.1.4. Tidigare saneringar 

Vattenfall utförde en inventering av industrins spillvattenutsläpp. Under detta arbete upptäcktes olja i 

en dagvattenbrunn som enligt tekniska kontoret endast tog emot regnvatten från Köpingehus AB:s 

fastighet på Nya Hamnvägen 4. Orsaken till oljeutsläppet var en överfylld spilloljetank som tillhörde 

hyresgästerna Svea Maskin. Oljan sanerades, 10 500 kg oljehaltiga jordmassor avlägsnades, och en 

täthetskontroll utfördes på spilloljetanken samt spilloljeledningarna. Miljökontoret bedömde 

saneringen som slutförd 28 november 1996. (Köping kommun, 1996) 

År 2006 utfördes en ombyggnation för att skapa yta för utökning av verksamheten. Ett nytt golv skulle 

gjutas där det förut varit asfalterat golv. Vid borttagandet av en läckande maskin samt asfalten som 

den stod på togs ett prov på gruslagret i marken. Provet visade på förhöjda värden av olja. 

Föroreningen var tydligt synlig genom färgskiftning i gruslagret så en visuell avgränsning avgjorde 

hur mycket som skulle grävas ut i vertikalplanet. Horisontellt avgränsades urgrävningen vid det 

blålerlager som fanns i marken. Totalt avlägsnades 205 kg oljeförorenad jord. (Köping kommun, 2006 

(a)) 

3.2. Områdesbeskrivning 

Nedan ges en beskrivning av områdena kring de båda fastigheterna. 

3.2.1. Geologi 

Från SGU:s kartvisare ”Jordartsinformation – detaljerad” kan det utläsas att marken under de båda 

fastigheterna främst består av lera-silt (SGU, 2009). I detaljplanen över området som fastigheten på 

Nya Hamnvägen ligger på står det så här: ”Området består till största delen av lerjordar med 
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varierande djup till fast botten under en tunn torrskorpa” (Köping kommun, 1975). I detaljplanen över 

området som fastigheten på Glasgatan ligger på står det så här om de geotekniska förhållandena i 

kvarteret: ”Kv. Valhall ligger intill Köpingsån. Vid åstränderna är lerdjupet i allmänhet ganska stort 

och det kan även finnas stabilitetsproblem på en del sträckor.” Det har även utförts undersökningar på 

platsen av VIAK AB; ”VIAK AB har tagit markprover genom befintliga byggnaders betonggolv och 

kunnat konstatera att jorden består av ett 1,5 – 2 meter tjockt fast lager av fyllning och torrskorpelera 

och därunder av maximalt ca 8 meter lös, delvis halvfast lera vilande på fastare lagrat material, 

eventuellt bestående av silt och sand. Sonderingen har avbrutits i grövre friktionsjord som påträffats 

på djup varierande mellan 5 och 18 meter. Utmed ån har fyllningen större mäktighet än 2 meter och 

innehåller här en stor halt av block.” (Köping kommun, 2006 (b)) Utifrån figur 6 kan man även avläsa 

att det söder om fastigheten på Glasgatan finns sväm eller älvsediment, ca 200 meter öster om 

fastigheten består marken av morän och på andra sidan om ån finns en ås som i huvudsak består av 

sand och grus (SGU, 2009). 

 

 
Figur 6. Redigerad skärmdump över Köpings jordarter från SGU:s kartvisare ”Jordastsinformation – 
detaljerad”. (SGU, 2009) 
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3.2.2. Hydrogeologi och enskilda brunnar 

I direkt anslutning till fastigheten på Glasgatan, med endast ett litet markavsnitt emellan, går 

Köpingsån. Fastigheten på Nya Hamnvägen ligger ca 500 meter sydost om ån. 

Den ås som går genom Köping ger uttagsmöjligheter av grundvatten, på upp till 25 l/s, se figur 7.  

 

Figur 7. Skärmdump från SGU:s kartvisare ”Sveriges grundvatten – en översikt”. (SGU, 2009) 

Utifrån SGU:s brunnsarkiv kan man utläsa att det finns 3 närliggande brunnar till fastigheten på 

Glasgatan, se figur 8. Dock kan man anta att om eventuella föroreningar skulle komma ut i 

grundvattnet skulle brunn 1 (som ligger ca 100 meter öster om fastigheten) vara mest trolig att 

påverkas. Det som är mest sannolikt är dock att eventuella utsläpp skulle komma till Köpingsån då den 

är så nära fastigheten. 
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Figur 8. Redigerad skärmdump från SGU:s kartvisare ”Brunnar”. (SGU, 2009) 

Vid fastigheten på Nya Hamnvägen finns det 2 brunnar i närheten, se figur 9. Det är en som är mest 

trolig att påverkas vid eventuellt utsläpp och det är brunn nr 1 (som ligger ca 500 meter norr om 

fastigheten). Även här är det dock mest sannolikt att det är Köpingsån som blir påverkad vid ett 

eventuellt utsläpp. 

 

Figur 9. Redigerad skärmdump från SGU:s kartvisare ”Brunnar”. (SGU, 2009) 
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3.2.3. Fysisk planering, bebyggelse och markanvändning 

Området vid Nya Hamnvägen, ”Del av Sjötullen”, är i detaljplanen planerat till att fortsätta vara 

industrimark (Köpings kommun, 1975). Området vid Glasgatan, ”Kv. Valhall och Vanahem m.m.”, är 

klassat som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (Köpings kommun, 2006 (b)). 

Lokalerna som LEAX hyr på Glasgatan är ca 4000 m2 inomhus och ca 1800 m2 utomhus. Lokalerna 

som hyrs på Nya Hamnvägen är ca 5800 m2 inomhus och ca 6000 m2 utomhus (Carlsson, 2009). 

3.2.4. Recipient och vattenintressen 

Båda fastigheterna ingår i avrinningsområdet Norrström 6:1, se figur 10. 

 
Figur 10. Huvudavrinningsområde för Valhall 2 och Maskinisten 6. (Vattenmyndigheterna, 2008) 
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4. Resultat och diskussion 

Nedan redovisas resultatet samt tankegången kring riskklassningen av de två objekten som har 

behandlats i denna rapport. Det som behandlas är föroreningarnas farlighet, föroreningsnivån, 

spridningsförutsättningar, känslighet och skyddsvärde samt den slutliga riskklassningen. 

4.1. Riskklassning av Maskinisten 6  Nya Hamnvägen 4 

En motivering av val kring de faktorer som har lett till den slutliga riskklassningen av objektet på Nya 

Hamnvägen följer nedan. 

4.1.1. Föroreningars farlighet 

Föroreningarnas farlighet på Nya Hamnvägen har utgått ifrån det kemikalieregister som LEAX har (se 

bilaga 2). Inga markprover har tagits på fastigheten. Verkstadsindustri har pågått på fastigheten under 

ca 20 år, men enligt Jan Carlsson (2009) har branschtypiska kemikalier som fluorider, klorerade 

lösningsmedel, cyanider, aromatiska lösningsmedel, fenoler, PAH:er, och PCB:er inte använts i LEAX 

verksamhet. Då bedömningen har gjorts efter den information som har framkommit i denna 

inventering bedöms föroreningars farlighet som hög/stor. 

4.1.2. Föroreningsnivå 

Då inga provtagningar har skett har föroreningsnivån bedömts utifrån befintlig information. LEAX har 

haft verksamhet på objektet sedan år 1992. Byggnaden är välskött och personalen är utbildad inom 

säkerhet och hantering. Större delen av golvet är hårdgjord betong men vissa delar består av asfalt. 

Bland annat består golvet vid oljeförvaringen av asfalt och där noterades även oljefläckar på golvet 

vilket gör att ett antagande om att viss olja kan finnas i marken där inte är helt ogrundat. Nivån 

uppskattas till att vara låg/liten. 

4.1.3. Spridningsförutsättningar 

Spridningsförutsättningarna i mark och i grundvatten beror på ett antal faktorer. Ett par exempel på 

detta kan vara markens sammansättning, föroreningarnas sammansättning, vilken fas föroreningen 

befinner sig i, samt grundvattnets hastighet.  

Marken på denna fastighet består till större delen av lera-silt, avståndet till grundvattnet är okänt. 

Utifrån denna information bedöms spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten att vara 

måttliga. 

Spridning från och till byggnader och anläggningar beror till stor del på markens och byggnadernas 

genomsläpplighet, samt flyktiga ämnens potential till att tränga sig in i byggnadens väggar. Med tanke 

på att vissa delar av fastighetens golv utgörs av asfalt kan viss spridning från anläggningen vara 

möjlig. Ett fåtal flyktiga ämnen används så spridning till byggnaden anses vara liten. Då endast en 
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liten del är asfalterad görs bedömningen att risken för spridning från och till byggnader och 

anläggningar är måttliga.  

4.1.4. Känslighet och skyddsvärde 

Fastigheten är belägen i ett industriområde. Människor vistas på fastigheten under kontorstid. Inga 

barn vistas på fastigheten. Fastigheten täcks av dels asfaltgolv och dels betonggolv. Närmaste bostad 

är ca 500 meter bort och närmaste brunn är ca 500 m norr om fastigheten. Känsligheten för människa 

bedöms därmed som stor. Miljöns skyddsvärde bedöms som måttligt då marken har varit industrimark 

en viss tid samt är planerad till att fortsätta vara det enligt detaljplan. 

Bedömningen av känslighet och skyddsvärde ovan är osäker, för att en bättre bedömning ska kunna 

utföras behövs det mer kunskap om det verkligen finns föroreningar, i vilka nivåer, till var och hur de 

kan spridas samt var föroreningarna är lokaliserade. 

4.1.5. Riskklassning 

De olika faktorerna hamnar i olika riskklasser, se figur 11. Det finns punkter i riskklass 2 och 3. 

Informationen om att användandet av farliga branschtypiska kemikalier inte har använts i 

verksamheten på fastigheten gör att föroreningars farlighet för bygg/anl samt mark/grundv hamnar 

inom riskklass 2. Föroreningarnas nivåer och skyddsvärdet samt känsligheten för mark och 

grundvatten bedöms som måttliga, och hamnar därmed inom riskklass 3. Föroreningarnas nivåer är 

dock endast uppskattade och mycket osäkra. Samma gäller för skyddsvärde och föroreningars nivåer i 

byggnader och anläggningar. Känsligheten för byggnader och anläggningar bedöms däremot som 

måttlig, och hamnar därmed inom riskklass 2. 

 

Figur 11. Graf för samlad riskbedömning av Maskinisten 6 – Nya Hamnvägen 4 
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Ovan nämnda faktorer samt den samlade bedömningen i blankett E (se bilaga 4) har lett till att 

fastigheten Maskinisten 6 på Nya Hamnvägen 4 får den samlade bedömningen riskklass 3.  

4.2. Riskklassning av Valhall 2 – Glasgatan 20 

En motivering av val kring de faktorer som har lett till den slutliga riskklassningen av objektet på 

Glasgatan följer nedan. 

4.2.1. Föroreningars farlighet 

Föroreningarnas farlighet på Glasgatan har utgått ifrån det kemikalieregister som LEAX har (se bilaga 

2). Inga markprover har tagits på fastigheten. Eftersom verkstadsindustri har pågått på fastigheten 

under större delen av tiden sedan 1940-talet och inga uppgifter har funnits som motbevisar det görs ett 

antagande att mycket farliga branschtypiska föroreningar troligtvis kan ha använts på objektet. 

Föroreningarnas farlighet bedöms därmed vara mycket hög/stor. 

4.2.2. Föroreningsnivå 

Då inga provtagningar har skett har föroreningsnivån bedömts utifrån befintlig information. LEAX har 

haft verksamhet på objektet sedan år 1999, men även innan dess har verkstadsindustri varit den 

primära verksamheten på platsen. Byggnaden är gammal men välskött och den nuvarande personalen 

är utbildad inom säkerhet och hantering. Det kan ha använts större mängder flyktiga ämnen under 

byggnadens historia vilket gör att det kan vara så att byggnaden har blivit förorenad av dessa i okänd 

nivå. Nivån bedöms utifrån underlaget till att vara måttlig. 

4.2.3. Spridningsförutsättningar 

Spridningsförutsättningarna i marken beror på ett antal faktorer som kan påverka en förorenings 

förmåga att röra sig, exempel på detta nämns ovan i avsnitt 4.1.3.  

Marken på denna fastighet består till större delen av lera-silt. Köpingsån går i anslutning till 

fastigheten vilket innebär att grundvattnet delvis strömmar dit under objektet, detta gör att 

spridningsförutsättningarna bedöms vara måttliga i mark och grundvatten.  

Spridning från och till byggnader och anläggningar beror till stor del på markens och byggnadernas 

genomsläpplighet, samt flyktiga ämnens potential till att tränga sig in i byggnadens väggar. 

Byggnaden har hårdgjorda golv så spridning genom dessa är liten. Inga större mängder flyktiga ämnen 

används i dagsläget. Spridningsförutsättningarna från och till byggnader genom väggar och golv 

bedöms vara små.  

4.2.4. Känslighet och skyddsvärde 

Fastigheten är belägen centralt i Köping med närhet till lasarett och boende. Människor vistas på 

fastigheten under kontorstid. Fastigheten täcks främst av betonggolv. Närmaste bostad är ca 50 meter 
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bort och närmaste brunn är ca 100 m öster om fastigheten, det är dock oklart vad brunnen används till. 

Känsligheten för människa bedöms härmed som stor. 

Miljöns skyddsvärde för marken på fastigheten bedöms som måttligt. Det finns små markytor som 

tillhör fastigheten. Dessa är främst asfalterade. En bit längs med ån i anslutning till fastigheten är 

gräsbevuxen. Det är öppet till gräsplätten så barn kan eventuellt vistas på platsen. Marken bedöms ha 

stor känslighet. 

Skyddsvärdet för byggnaden/anläggningen bedöms utifrån detaljplanen för området. I detaljplanen 

anges hela KMV vara kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, därmed bedöms skyddsvärdet för 

byggnaden vara högt/stort. 

Köpingsån går längs med fastighetens västra gräns. Ån mynnar strax efter att den runnit förbi 

fastigheten ut i Mälaren. Mälaren är en dricksvattentäkt för ett flertal städer i Sverige, detta ger 

bedömningen stort skyddsvärde och känslighet för grundvattnet samt ytvattnet. 

Även denna bedömning av känslighet och skyddsvärde är osäker, mer kunskap behövs om det finns 

föroreningar, i vilka nivåer, vart de är lokaliserade, hur de kan spridas etc.  

4.2.5. Riskklassning 

Föroreningssituationen på platsen är osäker. Punkterna hamnar främst i riskklass 2 och 3, se figur 12.  

Den nuvarande osäkerheten kring användandet av vissa farliga kemikalier har lett till att ett antagande 

har gjorts. Antagandet är att branschtypiska farliga kemikalier troligen har använts i någon mängd 

under någon period i fastigheten. Föroreningarnas farlighet hamnar därmed inom riskklass 1. 

Föroreningarnas nivåer är endast uppskattade och mycket osäkra. 

 

Figur 12. Graf för samlad riskbedömning av Valhall 2 – Glasgatan 20. 
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Ovan nämnda faktorer, den samlade bedömningen i blankett E (se bilaga 5) samt fastighetens läge i 

direkt anslutning till ån som rinner ut i Mälaren vilket är en av Sveriges viktigaste dricksvattentäkter, 

har lett till att fastigheten Valhall 2 på Glasgatan 20, får bedömningen riskklass 2. På grund av vissa 

osäkerheter i underlaget har bedömningen gjorts efter principen ”dåligt men troligt”.  

5. Slutsatser och förslag till vidare arbete 

Riskklassningen har främst baserats på det befintliga underlaget som har framkommit under 

inventeringen. När det gäller Maskinisten 6 – Nya Hamnvägen 4 finns det visst underlag som saknas. 

Enligt Jan Carlsson (2009) har inga mycket farliga kemikalier använts under LEAX verksamma år på 

fastigheten, dock saknas det dokumentation som kan styrka detta påstående. Trots brist på underlag 

utgår riskklassningen som sagt ändå från detta uttalande. Det som också stärker det att inga mycket 

farliga kemikalier har använts är att verksamheten endast har pågått sedan 1990-talet på fastigheten. 

Det har i Sverige funnits en miljöskyddslag sedan år 1969, numera gäller miljöbalken, som har 

inneburit tillsyn över farliga verksamheter. Ingen dokumentation om olyckor eller liknande med 

farliga kemikalier finns dokumenterat på miljökontoret i Köping. 

Om man vill få fram mer information om eventuell föroreningsnivå, på objektet Nya Hamnvägen 4, 

kan provtagningar göras, exempelvis under asfalterade ytor. Mer historiska undersökningar kan också 

ge mer information om eventuella händelser som kan ha lett till föroreningar, samt vilka slags 

kemikalier som har använts i verksamheten.  

När det gäller Valhall 2 - Glasgatan 20, är det andra förutsättningar. Farlig industriverksamhet har 

pågått där ända sedan 1940-talet då ingen lag om tillsyn fanns. Detta, samt att ingen ny information 

om kemikalier som använts, eller olyckor som har skett har framkommit under denna inventering, har 

medfört att ett antagande gjorts om att mycket farliga, branschtypiska kemikalier har använts på 

fastigheten. Det är av denna anledning som detta objekt har klassats som riskklass 2. Detta kan tyckas 

vara en sträng bedömning, men det är möjligt att komplettera denna inventering om annan information 

kommer fram. Om nya uppgifter om vilka kemikalier som har använts samt hur de har hanterats 

uppkommer i framtiden kan det mycket väl vara på sin plats att revidera riskklassningen.  

Utökade historiska undersökningar kan ge mer information om eventuella händelser som kan ha lett 

till att föroreningar har kommit ut i marken, samt vilka kemikalier som har använts. För att få mer 

information om eventuell föroreningsnivå på fastigheten kan provtagningar göras, exempelvis där 

kemikalier har förvarats. Eftersom miljöfarlig verksamhet har funnits där under lång tid är det mycket 

troligt att en viss grad av föroreningar finns på objektet.  

En ytterligare risk för Valhall 2 är att fyllnadsmassor från andra verksamheter i området kan ha 

använts vid tillbyggnationen på 1940-talet av det som kallas för Nya Maskinverkstaden. Exempelvis 

kan gjutsand från gjuteriet ha använts som fyllnadsmassor. Om detta skulle vara fallet är det mycket 
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stor risk för att det kan finnas farliga metaller och kemikalier i marken samt att dessa mycket enkelt 

kan spridas vidare. För att få fram mer information rekommenderas en undersökning av markens 

geologiska sammansättning under byggnaden på Glasgatan. En provtagning för att se om eventuella 

föroreningar finns kan även utföras i samband med denna undersökning.  
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Benämning Användnings-område Leverantör Leveran-
törs-
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fraser

Klassifi-
cering

Förbrukn./år Datum
Riskanalys

Produktbedömning (länk)

Accu Lube LB 2000 Skärolja ACCU Svenska AB 21330741 100/200 020904 Ej märkningspliktig Ingen Ingen 5 l 080317 014   Accu lube lb2000.doc
Acetylen Gassvetsning Sundholm Welding AB 22128560 100/200 960219 Extremt brandfarlig 74-86-2 R5, R6, R12 S9, S16, S33 F+ 2,3 kg 080318 016   Acetylen.doc

Aircol PD Kompressorolja Barkman 16510190 100/200 071105 Ej märkningspliktig 64742-65-0 Ingen Ingen Uppgifter saknas 080314 004  AIRCOL PD 32
Ajax allrengöring Allrengöringsmedel Tools Ekos 22121390 100/200 010322 Irriterande 112-34-5 R36 Xi 1,5 l 080305 032 Ajax Allrengöring
Alpha SP 100/150 Kugg och snäckväxelolja Barkman 16510190 100/200 001220 Ej märkningspliktig 64742-65-0 Ingen Ingen 2704 l 001222 001   Alpha sp 100-150

Alusol BCH Vattenblandbar 
skärvätska

Barkman 16510190 200 080116 Hälsoskadlig             
Irriterande                  
Frätande

64742-52-5       
64742-53-6        
68920-66-1       
5625-90-1         
102-71-6

R22,R34,R36,
R38,R52

Xi,Xn,C 1000 l. 080401 103 Alusol BCH

Antifoame SE Skumdämpare Barkman 16510190 200 030121 Ej märkningspliktig inga inga inget 40 l./år 080107 114 Antifoame SE
APS 2 Grease Smörjfett Barkman 16510190 100/200 040728 Irriterande 12001-85-3 R36,R38 Xi 2 kg 080314 002   APS 2
Aqua-Quench 365 Härdvätska Houghton Sverige AB 42295510 200 080506 Irriterande                  

Hälsoskadligt
68647-71-2 
90342-27-1

R36/38,R20/2
2 R38 R41 R5

Xi,Xn,N 600 l. 081111 100  Aqua-Quench 365

Kemikalieförteckning
LEAX Mekaniska AB

Hälsoskadligt
Miljöfarligt

90342-27-1
55406-53-6

2,R38,R41,R5
0

Aqua-Quench Inhibitor 577 Rostskydd Houghton Sverige AB 42295510 200 040303 Irriterande                  
Hälsoskadlig 

102-71-6            
111-42-2            
111-75-1           

R22,R34,R36,
R38,R41,R48

S24,S26 Xn,Xi,N 200 lit 080325 051  Aqua-Quench Inhibitor 

FIXXA industribensin Rengöringsmedel Tools Ekos 22121390 100 001020  Irriterande  Miljöfarligt 64742-49-0 R38,R41,R51/
53,R36/38

(S2),S16 S23 
S24 S33 S61 
S62

Xi,N 50 l 080314 003 Bensin Heptan

Biocid OX Bakteriedödare till Barkman 16510190 200 050713 Hälsoskadlig 66204-44-21 R21,R22,R34 S26 Xn 052 Biocid OX.doc
Bycotest BY2500+SA90 Sprickindikeringsvätska     

(Härden 100/200)
Kontrollmetoder 
AB/Bycotest

317485250 100/200 050407 Irriterande,Miljöfarlig 1309-38-2          
61791-10-4        
102-71-6           
123-99-9

R36,R38,R41,
R51,R53,         
R36/38

S26,S39,S57 Xi,N 40 L. 080317 025  Bycotest BY2500+SA90

Casco kontaktlim Lim Tools Ekos 22121390 100/200 010405 Måttligt hälsoskadlig
Mycket brandfarlig

R11, R320, 
R313

V, F 300 gr 010419 075   Kontaktlim 160 ml

COOL Kapvätska Mikron AB 856482140 100 070620 Ej märkningspliktig 111-46-6/3811-73-
2

R36 Xi 40 lit./år 070821 113 COOL Kapvätska

CRC Bräklean Rengöringsvätska Tools Ekos 22121390 100/200 040326 Mycket 
brandfarligt,Irriterande,
Hälsoskadlig,Miljöfarlig

124-38-9            
67-63-0              
67-64-1             
64742-49-0        
92045-53-9        

R11,R36,R38,
R51,R53,R65,
R67                

S2,S16,S23,S
35,S51

F,Xi,N,Xn ca.48 l. 080225 042 CRC Bräkleen

CRC klisterolja Smörjolja Tools Ekos 22121390 100/200 071220 Extremt brandfarlig    
Mycke brandfarlig      
Hälsoskadlig              
Miljöfarlig

64742-49-0       
64742-62-7        
68512-91-4       
92045-53-9

R11,R12,R38
R51,R53,R65,
R67

S2,S16,S23,S
35,S51

F,Xn,N,F+ 1 L./år 080305 078 CRC klisterolja

CRC rostlösare MOS2 Rostlösare Tools Ekos 22121390 100/200 071031  Hälsoskadlig 124-38-9           
64742-47-8

R65,R66 Xn 600 ml 080311 044  CRC rostlösare MOS2

CRC svetspasta Svetspasta Tools Ekos 22121390 100/200 000821 Giftig 8009-03-08 R22,R45 S2,S37 T Uppgifter saknas 010219 027  CRC Svetspasta
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Kemikalieförteckning
LEAX Mekaniska AB

Dow corning 7091 Tätningsmedel Tools Ekos 22121390 100/200 060915 Hälsoskadlig              
Mycket brandfarlig     
Giftig

1185-55-3          
67-56-1

R11,R22,R23,
R24,R25,R39

S24,S51 Xn,F,T 800 ml 080318 015  Dow corning 7091 silico

Dow corning Mastic Q3-3463 
Blue

Tätningsmedel Tools Ekos 22121390 100/200 040827 Frätande 17689-77-9       
4253-34-3

R22,R34          S-24,S-51 C 400 gr 080222 055  Blue silicone RTV

DWF Rostskydd / Rostlösare Tools Ekos 22121390 100/200 030311 Miljöfarlig,                  
Hälsoskadlig               
Extremt brandfarlig     
Irriterande

64742-82-1       
106-97-8            
111-76-2           
64741-88-4       
74-98-6             
110-25-8

R10,R12,      
R36/38,R65, 
R66,R67        
R20/21/22     
R50,R51,R53

Xn,N,F+,Xi 14,4 l 080305 092  DWF

Elektrolyt 67 Etsvätska Östling märksystem 8834010 200 030901 Hälsoskadlig 7632-00-0 R22 S(2)-45 Xn 5 l 080305 033  Elektrolyt 67
Etanol Etsning Univar 40352829 100 070621 Mycket brandfarligt 64-17-5 R10,R11,R20,

R22,R36,R36/
37,R38,R41,R
66,R67

Brandfarlighet,
Brandklass 1

20 liter/år 070805 108 Etanol

Farena Flytande tvål Tools Ekos 22121390 100/200 030905 Irriterande             
Hälsoskadlig,         
Miljöfarlig

3088-31-1         
56-81-5             
68608-65-1       
68201-46-7       
7647-14-5         
77-92-9             
122-99-6            
35691-65-7        
52-51-7              
94-26-8        4247-
02-3             

R22,R36,R38,
R41,R52,      
R53

Xi,Xn,N 320 l 080226 037  Farena flytande tvål

Farena duschtvål Duschtvål Tools Ekos 22121390 100/200 031021 Ingen 3088-31-1         
2235-54-3         
68201-46-7        
50-70-4             
54549-25-6       
85508-38-9       
7783-20-2         
77-92-9             
122-99-6           
35691-65-7       
52-51-7             
94-26-8             
4247-02-3 

R22,R36,R38,
R41

Ingen 410 l 080318 086 Farena duschtvål

Bycotest A5 Skumdämpare Kontrollmetoder AB 317485250 100 070109 Ej märkningspliktig Inget Inget S25 Inget 5 lit. 081111 070 Bycotest A5.doc
HL-ETSVÄTSKA Etsning av metallgods PLSprodukter AB 500468850 100 20050311 Irriterande,Frätande,My

cket brandfarlig
64-17-5              
7647-01-0

R11,36,67,34,
37

S7,S16,S23,S
26

Xi,F,C 30 lit. 050311 098 HL-Etsvätska.doc

Honilo 980 Skärolja Heningsmaskin    
(Nagel)

Barkman 16510190 200 060616 Hälsoskadlig             
Frätande                    
Miljöfarlig

64742-55-8 R22,R34,R51,
R53,R65

S24,S62 Xn,C,N 600 lit 080326 028 Honilo 980 heningsolja.d
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Kemikalieförteckning
LEAX Mekaniska AB

Houghton-cleaner 15S Systemrengörare för 
härdverk 

Houghton Sverige AB 42295510 200 050427 Frätande,HälsoskadligIr
riterande,Miljöfarlig

1310-58-3         
84145-06-2        
2634-33-5         
122-99-6

R22,R35,R36,
R38,R41,R43,
R50

S26,S36,S37,
S39,S45

C,Xn,Xi,N 200 l. 080310 111 Houghton-cleaner 15S.d

Hysol CS Vattenblandbar 
skärvätska

Barkman 16510190 100/200 050901 Irriterande,Miljöfarlig,Fr
ätande

64742-52-5            
102-71-6              
70131-54-3 5625-
90-1       929-06-6

R20 R21 R22 
R34 R36 R37 
R38 R41 R50

Xi,N,C 5000 l./år 080222 062 HYSOL

Hyspin AWS 32 Hydraulolja Barkman 16510190 100/200 080227 Ej märkningspliktig 64741-88-4        
64742-65-0

Ingen Ingen Ingen 1800 lit. 080317 008  Hyspin aws 32

Hyspin AWS 46 Hydraulolja Barkman 16510190 100/200 060911 Ej märkningspliktig 64742-65-0 Ingen Ingen Ingen 6240 lit. 080317 009  Hyspin aws 46
Hyspin AWS 68 Hydraulolja Barkman 16510190 100/200 031210 Ej märkningspliktig 64742-65-0 Ingen Ingen Ingen 208 lit. 080317 010 Hyspin AWS 68
Hyspin VG5 Hydraulolja Barkman 16510190 100 097 Hyspin VG5
Hyspray E2000 Dimmsmörjolja Barkman 16510190 100/200 030809 Hälsoskadlig R65, R66, 

R53
S24, S61, 
S62

Xn Uppgifter saknas 030809 031 Hyspray E2000.doc
R53 S62

Ilocut 101 SE Skärolja Barkman 16510190 100/200 060727 Ej märkningspliktig 597-82-0 R53 Ingen 10 l. 080305 053  Ilocut 101
Ilocut SW 217 Skärolja Barkman 16510190 100/200 020918 Ej märkningspliktig 74869-22-0 

64742-62-7
R53 Ingen 75 l 080220 040  Ilocut sw 217

Inerta gaser Skyddsgas (svetsning) Sundholm Welding AB 22128560 100/200 040205 Ej märkningspliktig 64742-65-0 Ingen 20 l. 080225 017   inerta gaser
Interpon 610 Pulverfärg polyester 100/200 960409 Kvävande vid höga 

halter
7440-37-1         
7440-59-7         
7727-37-9

Ras S9, S23 Etikett 2:
Icke 
brandfarlig
Icke giftig

Uppgifter saknas 080318 079 INTERPON 610.doc

ISOFLEX NBU 15 Smörjfett splinerullen Barkman 16510190 100/200 000224 Ej märkningspliktig S23,S38 Ingen Uppgifter saknas 105 ISOFLEX NBU 15
Isopropylalkohol Rengöring före mätning Barkman 16510190 100 050404 Ej märkningspliktig 94270-86-7       

68037-01-4
R38,43,51,52,
53

S61 Xi,N 1,6 KG/år 080401 076  Isopropylalkohol

K 904 Ytrengöringsmedel Tiami vattenkemi AB 303230995 100 000605 Irriterande
Mycket brandfarligt

67-63-0 R11, R36, 
R67

S7, S16, 
S24/25, S26

F, Xi 60 l 080310 104  K 904

K920 Ytrengöringsmedel/algeci
d,beredning

Tiami vattenkemi AB 303230995 100/200 050421 Hälsoskadlig              
Miljöfarlig                  

52-51-7 R22,R36,R51,
R53

S26,39,61 Xn,N 75 lit 080401 106 K920

KEMET W2 Smörjmedel Houghton Sverige AB 42295510 200 060310 Hälsoskadlig              
Miljöfarlig

55566-30-8 R22,R41,R43,
R50,R63

S24,26,36,37,
39

Xn,N 60 l. 080401 112 KEMET W2

Kerodex 71 Hudskyddskräm Barkman 16510190 100 070620 Hälsoskadlig 107-21-1 R22 Hälsoskadlig 1 l./år 070821 030  Kerodex 71
Koldioxid Skyddsgas (svetsning) Sundholm Welding AB 22128560 100/200 950315 Ej märkningspliktig Ingen Ingen 3,6 l 080305 019  Koldioxid
Kontaktlim S9 super Lim Tools Ekos 22121390 100/200 960305 Kvävande vid höga 

halter
124-38-9 RAs S9, S23 Ingen 14,7 kg 080318 075  Kontaktlim S9 super.do

LGMT 2 Smörjfett Barkman 16510190 100/200 070520 Mycke brandfarlig      
Irriterande                  
Hälsoskadlig               
Miljöfarlig

67-64-1              
141-78-6            
92045-53-9       
9010-98-4          
8050-09-7         
1314-13-2

R11,R36,R38  
R50/53,R65   
R66,R67       
R51/53

S2,S9,S16    
S46,S51,S56

F,Xi,,Xn,N 400ml 080310 047 LGMT 2.doc

LGMT 3 Smörjfett Barkman 16510190 100/200 060322 Irriterande,Miljöfarlig 12001-85-3 R36,R38,R51,
R53

Xi,N 400 gr 080225 039 LGMT 3.doc
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Kemikalieförteckning
LEAX Mekaniska AB

Loctite 243 Lim Tools Ekos 22121390 100/200 060224 Miljöfarlig 68411-46-1       
12001-85-3

R51,R53,R45 S24,S25,S37
S39

N 600 gr 080226 020  loctite 243

Loctite 401 Cyanoakrylatlim Tools Ekos 22121390 100/200 080131 Saknas 201-254-7          
202-704-5

20 ml 080404 082  Loctite 401 lim

Loctite 415 Cyanoakrylatlim Tools Ekos 22121390 100/200 010207 Irriterande 7085-85-0 R36/37/38 S2 samt 
undvik 
hudlimning

Xi 50 ml 080220 045 Loctite Cyanoakrylatlim

Loctite 480 Cyanoakrylatlim Tools Ekos 22121390 100/200 060519 Irriterande 205-275-2 R36/37/38 S23, S26, 
S24/25

Xi 50 ml 08044 060 Loctite 480

Loctite 542 Tätningsmedel Tools Ekos 22121390 100/200 080131 Irriterande 7085-85-0          
123-31-9           
85-44-9

R36/37/38 S23,S24,S25,
S26

Xi 25 ml 080401 046 Loctite 542 Tätningsmed

Loctite 5970 Flänstätning Tools Ekos 22121390 100/200 061211 Hälsoskadlig 80-15-9              
98-82-8              
609-72-3

R20,R36/37,R
52/53

S23,S25,S26,
S51,S61

Xn 50 ml 080404 093 Loctite 5970

Loctite 638 Tätningsmedel Tools Ekos 22121390 100/200 050302 Frätande                    
M k t b df li t

213-668-5          
220 449 8

R10,R11,R20,
R21 R22 R34

C,F,Xn 100 ml 080401 059 Loctite 638
Mycket brandfarligt    
Hälsoskadlig  

220-449-8 R21,R22,R34,
R36,R48,R53

Loctite 648 Bussningsmontering Tools Ekos 22121390 100/200 050413 Irriterande hälsoskadlig 
frätande miljöfarlig 
mutagen oxiderande      

114-83-0, 27813-
02-1, 79-10-7, 80-
15-9,79-41-4,868-
77-9

R10,R11,R20,
R34,R36,R41,
R20/21/22,    
R36,R38

S16, S46, S9, 
S51, S2

Xn,Xi,C,N,T,O, 50 ml 050413 080 Loctite 648 bussn.mont

Loctite 6610 Lim Tools Ekos 22121390 100/200 031020 Irriterande Hälsoskadlig 114-83-0, 27813-
02-1, 80-15-9 ,  
79-10-7

R41, R37/38, 
R43, 

S24/25, S26, 
S37/39, S51

Xi,Xn,C,O N 100 ml 031020 088 Loctite 6610

Loctite 7031 Aktivator TOOLS EKOS 22121390 100/200 021211 Hälsoskadlig,MiljöfarligI
rriterande,Giftig         
Oxiderande,Miljöfarlig

635-46-1            
24650-42-8        
27813-02-1       
80-15-9             
201-254-7

R7,R20,R21,
R22,R23,R34,
R36,R43,R48,
R50,R51,R53

S23,S24,S26,
S37,S61

Xn,Xi,N,T,O 250 ml 080325 064 Loctite Aktivator

Machin tool longlifecoolant Kylmedel sv.spindel Barkman 16510190 100/200 030303 Irriterande  
Extr.Brandfarlig  
Miljöfarlig 

74-98-6               
142-82-5

R12, R38, 
R67, R50/53

S16, S23, 
S28, S61

Xi, F+, N 20 ml 080401 023 Machine toll long life coo

Magna 2 Spindelolja Barkman 16510190 100/200 060717 Hälsoskadlig 107-21-1 R22 S2 Xn Uppgifter saknas 010205 005 Magna 2
Magna BD 68 Maskin och gejdolja Barkman 16510190 100/200 030502 Hälsofarlig 64742-47-8 R65, R66, 

R48/20
S,24,S62 Xn 150 l 080226 011 Magna bd 68

Magna CF 220 Maskin och gejdolja Barkman 16510190 100/200 061115 Ej märkningspliktig 64742-65-0 Ingen Ingen Ingen 4576 lit. 080317 012 Magna cf 220
Metylorange Indikeringsmedel ????? 100/200 030606 Giftig 547-58-0 R-25 S36/37/39 T 2 lit. 2008-04-22 050 Metylorange.doc
Molycote BR 2 Plus Grafitfett TOOLS EKOS 22121390 100/200 060519 Ej märkningspliktig 64742-65-0       

64742-62-7
Ingen Ingen Ingen 40 lit. 080317 026 Molykote BR2 PLUS GR

Molycote longterm plus Lagerfett TOOLS EKOS 22121390 100/200 000913 Irriterande 64741-96-4        
64741-88-4       
64742-65-0        
64742-54-7        
68442-22-8

R36 S24/25 Xi 2 kg 080227 038 Molycote longterm 2 plu
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Uppdaterad av:Jarmo 
Kauppinen = förhandsregistrerade enl.Reachförodningen

datum:2008-04-20

Benämning Användnings-område Leverantör Leveran-
törs-
nummer

Används på Datum 
SDB

Faroklass/Symbol CAS NR. Riskfraser Skydds-
fraser

Klassifi-
cering

Förbrukn./år Datum
Riskanalys

Produktbedömning (länk)

Kemikalieförteckning
LEAX Mekaniska AB

Neutrapon 5088 Avfettningsmedel Barkman 16510190 100/200 040302 Ej märkningspliktig 64741-96-4       
64742-65-0       
64741-88-4       
64742-54-7       
1317-33-5

 S24/25 Ingen 400 gr 080226 115 Neutrapon 5088

Optimol pasta white Smörjmedel Barkman 16510190 200 050816 Xn,Xi,N 102-71-6 146340-
16-1 61791-14-8

R22,R36,R41,
R50,  R51/53

Hälsoskadlig, 
Irriterande

80 l. 080111 036 Optimol pasta white t

Oxygen Svetsgas Sundholm Welding AB 22128560 100/200 070522 Miljöfarlig                   
Irriterande                  
Hälsoskadlig

64742-52-5       
64742-65-0       
1332-58-7         
1314-13-2         
77-58-7              
13463-67-7

R22,R36,R38,
.R41,R50,R53

S61 N,Xi,Xn, 10 kg 080305 018 OXYGEN (SYRE)

PR 88 Handskyddskräm TOOLS EKOS 22121390 100/200 960409 7782-44-7 R8A S9, S17A Uppgifter saknas 080318 035 PR88 Handskydd

P t f F t 777 K i d l B k 16510190 100/200 070307 Häl k dli 25254 50 6 R22 R36 R43 S13 S24 S26 X 20 lit 081107 069 P f F dPetrofer Ferosept 777 Konserveringsmedel Barkman 16510190 100/200 070307 Hälsoskadlig 25254-50-6 R22,R36,R43 S13,S24,S26
S37,S46

Xn 20 lit. 081107 069 Petrofer Ferosept 777.d

Produkt SW 9012 Konserverings-medel Barkman 16510190 100/200 061202 Ej märkningspliktig 64742-65-0        
64742-52-5        
68425-10-0

R53 Ingen 3328 l 080314 094 Produkt SW 9012

Rustilo DWX 31 Rostskyddsolja Barkman 16510190 100/200 040915 Hälsoskadlig              
Miljöfarlig                    
Frätande

55406-53-6        
5625-90-1

R20,R22,R34,
R41,R50,R52

Inga Xn,N,C 60 lit. 080317 013 Rustilo dwx 31

Safecoat 66 Rostskyddsolja Barkman 16510190 100/200 070927 Irriterande                  
Hälsoskadligt              
Miljöfarligt

64742-82-1       
111-76-2            
68608-26-4        
64742-53-6

R10,R20,R21,
R22,R36,R38,
R41,R51,R53,
R65,R66,R67

S23,S24,S43,
S51,S61,S62

Xn,Xi,N 50 l 080317 058 Safecoat 66

Salpetersyra 62% Etsning Barkman 16510190 100/200 020607 Irriterande 
Miljöfarlig,Frätande

64742-52-5     
101316-72-7   
80595-74-0       
80584-90-3        
101-83-7

R22,R34,R36,
R38,R41,R43,
R50,R51,R53

Xi,N,C 20 l. 080222 109 Salpetersyra

Saltsyra Titrervätska Barkman 16510190 100 070109 Frätande 7697-37-2,7732-
18-5

R35, S23,S26,S36/
37/39,S45

Starkt frätande 3 l. 070806
049 Saltsyra.doc

SC 142 Rost/beläggningsskydd Tiami vattenkemi AB 303230995 100/200 060331 Frätande,Irriterande 7664-93-9         
6419-19-8          
99019-18-9       
7446-19-7

R35,R36,R38 S26,S27,S36 C,Xi 60 lit. 080401

116 SC142.doc
Silikonpasta P12 Kontaktpasta till 

härdinduktorer
Barkman 16510190 100 070111 Ingen 1314-13-2 R50/53 Inga Ingen 400 ml 080424

057 Silikonpasta.doc
Slipskivor Slipning Verktygsspecialisten 58985570 100/200 010917 Ej märkningspliktig Ingen Ingen ca.70st olika under 

året
010917 056 Slipskivor.doc

Snake snakebom Kemisk uppsugningsorm TOOLS EKOS 22121390 100/200 010124 Ej märkningspliktig Ingen Ingen 2 st 010124 021 Snakeboom.doc

Spheerol EPL 00 Smörjfett Barkman 16510190 100 060622 Ej märkningspliktig inget R53 Inga Ingen 20kg 060129 084 Spheerol EPL 00.doc
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Uppdaterad av:Jarmo 
Kauppinen = förhandsregistrerade enl.Reachförodningen

datum:2008-04-20

Benämning Användnings-område Leverantör Leveran-
törs-
nummer

Används på Datum 
SDB

Faroklass/Symbol CAS NR. Riskfraser Skydds-
fraser

Klassifi-
cering

Förbrukn./år Datum
Riskanalys

Produktbedömning (länk)

Kemikalieförteckning
LEAX Mekaniska AB

Sterisol handrent plus Handrengörings-medel TOOLS EKOS 22121390 100/200 030905 Irriterande,Miljöfarlig 9004-82-4          
85536-23-8        
90411-68-0        
1302-78-9

R36,R38,R52,
R53

Xi,N 3 kg 080222 061 Sterisol handrent 
plus.doc

Sterisol hudkräm 4343 Hudkräm TOOLS EKOS 22121390 100/200 020625 Ej märkningspliktig 8012-95-1          
110-27-0            
57-11-4              
26266-57-9        
9005-66-7         
36653-82-4        

Ingen Ingen ca.10 l. 080225 083 Sterisol hudcreme 
4343.doc

Suva 134A Köldmedia York refrigeration AB 21811740 100/200 010124 Ej märkningspliktig Ingen Ingen Uppgifter saknas 010124 022 suva 134a.doc
Synitol 81 Skärvätska Barkman 16510190 100 020918 Ej märkningspliktig 102-71-6,141-43-

5
R20,36,37,38 Uppgift saknas 070806 110 Synitol 81.doc

Synthesco Smörjolja Barkman 16510190 100 080204 Hälsoskadlig Frätande R20,R22 Xn 20 liter/år 080325 101 Syntesco smörjolja.doc

Techniclean 8580 Alkaliskt avfettningsmedel Barkman 16510190 100/200 060828 Irriterande 7647-01-01 R-36/37/38 S26,S45 Xi 400 lit 080422 029 Techniclean 8580.docTechniclean 8580 Alkaliskt avfettningsmedel
till detaljtvätt i Viktorceller 
och synkringceller

Barkman 16510190 100/200 060828 Irriterande 7647 01 01 R 36/37/38 S26,S45 Xi 400 lit 080422 029 Techniclean 8580.doc

Techniclean AS65 Kallavfettning Barkman 16510190 100/200 020525 Hälsoskadlig              
Irriterande                  
Miljöfarlig

141-43-5           
68989-03-7        
68439-51-0        
31075-24-8

R20,R22,R36,
R37,R38,R41,
R50,R51,R53

S26,S37 Xn,Xi,N 400 lit 080326 102 Techniclean AS65

Techniclean D 8571 Vattenbaserad avfettning Barkman 16510190 100 051020  Hälsoskadlig 64771-72-8 R65 R66 Xn 80 l. 080111 048 Techniclean 
D8571.doc

Techniclean MTC43 Maskinavfettning Barkman 16510190 100/200 040129 Irriterande,Frätande 6834-92-0         
61791-10-4       
7320-34-5    

R34,R36,R41
R52,R53

Xi.C 1600 l. 080226 054 Techniclean MTC 5

Variocut C334 Skärolja Barkman 16510190 100/200 040129 Hälsoskadlig Frätande 4719-04-4          
102-71-6            
1310-73-2

R22,R35,R36,
R38,R43

Xn, C 100 l 050427 099  Variocut C334.doc

Vaselin usp 214/p Vaselin Alfort o Cronholm 22121390 100/200 070718 Ingen 8009-03-08 0,8 kg 080312 091 Vaselin USP 214.doc
Viscogen KL 23 Kedjeolja härdverk Barkman 16510190 100/200 021007 Ej märkningspliktig 597-82-0            

68411-46-1
R53,R52/53 Ingen Ingen 40 lit. 080325 043 Viscogen KL23.doc

Zerust rostskyddsfolie Rostskyddsfolie A-förpackning 31490690 200 070306 Ingen 597-82-0           
68411-46-1

R52,R53 Ingen 60 lit. 080326 041 Zerust rostskydsfolie

LINO MAX Smörjfett schunk 855037722 200 030623 Irriterande 1305-62-0       
68457-79-4

R36/38,R38 
R51/53

Ingen Xi 4kg 080818 117 LINO MAX.doc

Petrofer Aquatensid BW/RB Härdmedelskoncentrat för 
oljefri härdning

Barkman 16510193 100 070307 Ingen Ingen Ingen ngen Ingen 800 lit. 080918 003  Aquatensid BWRB.doc

ISCEON R417A Köldmedia                    
mätlabb

York refrigeration AB 21811740 100 970815 Ingen Ingen Ingen S24/25,S41 Ingen Uppgift saknas 080918 063 ISCEON R417A.doc

DOWCAL 10 Frostskydd York refrigeration AB 21811740 100 070612 Hälsoskadlig 107-21-1            
7732-18-5          
11130-12-4

R22 Ingen Xn Uppgift saknas 080918 065 DOWCAL 10.doc
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Uppdaterad av:Jarmo 
Kauppinen = förhandsregistrerade enl.Reachförodningen

datum:2008-04-20

Benämning Användnings-område Leverantör Leveran-
törs-
nummer

Används på Datum 
SDB

Faroklass/Symbol CAS NR. Riskfraser Skydds-
fraser

Klassifi-
cering

Förbrukn./år Datum
Riskanalys

Produktbedömning (länk)

Kemikalieförteckning
LEAX Mekaniska AB

R407C Köldmedium                 
Mätlabb H-vägen          
Indunstare Glasgatan

York refrigeration AB 21811740 100/200 031007 Extremt brandfarlig 811-97-2            
354-33-6            
75-10-5

R12 Ingen F+ Uppgift saknas 080919 066 R407C.doc

R410 Köldmedia                   
konferansrum 
ö.våningHamnvägen

York refrigeration AB 21811740 100 031007 Extremt brandfarlig 75-10-5              
354-557-8

R12 Ingen F+ Uppgift saknas 080919 067 R410.doc

Magna GC32 Smörjmedel Barkman 16510190 200 080415 Ingen 64742-65-0 Ingen Ingen Ingen 200 lit. 080919 068 Magna GC32.doc
Petrofer Ferosept 107 Konserveringsmedel Barkman 16510190 100 050414 Frätande,Miljöfarlig Ingen R23/24/25,  

R34,R43,      
R50/53

T,N 20 lit. 081112 072 Petrofer Ferospt 
107.doc
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Bilaga 4 Blanketter för Nya Hamnvägen 

Blankett A 
Blankett A ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 
Markera osäkert dataunderlag med (?) 
Inventeringens namn: 
 

Inventeringsfas  
(1 eller 2 enligt MIFO): 1 

Objekt: 
LEAX Mekaniska, Nya Hamnvägen, Köping 

Upprättad  
(namn, datum): Lisa Jonsson, 2009-05-27 

Id nr: 
 

Reviderad  
(namn, datum): 

Preliminär riskklassning enligt  BKL 
2 

Reviderad  
(namn, datum): 

 
Bransch Verkstadsindustri 

Branschkod enligt SNI  
Ifylles automatiskt vid datalagring 

28 

Län (namn, kod) Västmanland, 19 

Kommun (namn, kod) Köping, 1983 

Topografiska kartan  
Ifylles automatiskt vid datalagring 

 

Ekonomiska- Gula kartan  
Ifylles automatiskt vid datalagring 

 

Fastighetens koordinater, objektets, tomtens, 
huvudbyggn centrumpunkt (rikets nät sex siffror) 

X= 6598125 
nord  

Y= 1510850 
ost 

Z= ? 
Höjd 

Fastighetsbeteckning (enl CFD) Maskinisten 6 

Byggnader och anläggningar  
(nuvarande, tidigare översiktligt) 

Mekanisk verkstad, kontor, lagerbyggnad, maskincentral 

Objektets adress Nya Hamnvägen 4, 731 36 Köping 

Anläggningsägare eller motsvarande med adress LEAX Group AB, 
Nya Hamnvägen 4 
731 36 Köping 

Nuvarande fastighetsägare om annan än 
anläggningsägare med adress 

Köpingehus AB 
Nya Hamnvägen 4 
731 36 Köping 

Kontaktpersoner med adress hos 
tillsynsmyndighet el dyl 

LEAX Group AB, 0221 – 346 00 
Köping Kommun, Miljökontoret, 731 85 köping 

Fastighetens storlek (m2) 11 800 m2 

Befintliga undersökningar/gjorda utredningar: Markundersökning i samband med sanering, 2006 
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Andra källor (kartor, flygbilder, foton etc.) + uppgift 
om var de finns 

Jordartskarta, SGU. Brunnskarta, SGU. Intervju av 
anställda. Tillsynsprotokoll från miljökontoret i Köping. 

Fixpunkter (placering)  

Brunnar/Undersökningsrör inom industri- eller 
påverkansområdet, läge skick och typ 
(undersökningsrör i metall, plast, grävd brunn, 
borrad brunn, saknas) 

En brunn 500m norr om fastigheten. Tätad med cement. 
Energibrunn för värme och/eller kyla. Grävd eller borrad ? 
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Blankett B 
Blankett B  VERKSAMHETS-, OMRÅDES- OCH OMGIVNINGSBESKRIVNING 
Markera osäkert dataunderlag med (?) 
Objekt: (ifylles automatiskt från blankett A) 
LEAX Mekaniska, Nya Hamnvägen, Köping 

Upprättad (namn, datum): Lisa Jonsson, 2009-05-27 

Id Nr: (ifylles automatiskt från blankett A) Fältbesök(namn, datum): Lisa Jonsson, 2009-03-20 
samt 2009-04-24 

 Fältbesök (namn, datum) 

  
Verksamhetsbeskrivning 
Anläggningens status (i drift, nedlagd före 1969, 
nedlagd efter 1969, ingen tidigare känd 
verksamhet) 

I drift. 

Anläggningsområdets tillgänglighet (inhägnat,  
öppet) 

Inhägnat. Öppet vid parkering på framsidan. 

Verksamhetstid: (ungefärligt antal år) Ca 37 år 

Driftstart och driftslut (år) 1972 – pågår 

Antal miljöstörande verksamhetsår  Ca 37 år 

Produktion (produkt och mängd, om möjligt årtal 
för produkterna) 

Bearbetade detaljer till elektromekanisk industri, tunga 
fordon, och anläggningsmaskiner så som motoraxlar, 
drivaxlar, axlar till växellådor, kugghjul m.m. 

Processbeskrivning, nuvarande översiktligt Tillverkning av mekaniska komponenter samt kugghjul och 
splines. 

Processbeskrivning, tidigare, översiktligt Underhåll av traktorer (?) 

Avloppsvatten från processerna, nuvarande 
hantering (sluten till eget reningsverk, till 
kommunalt reningsverk, orenat till namngiven 
recipient) 

Inget avloppsvatten uppstår från processerna. 

Avloppsvatten från processvatten tidigare 
hantering (alternativ som ovan): 

? 

I processerna hanterade kemikalier Smörjolja, skärolja, skärvätskor, tvättvätskor, samt mindre 
mängder andra kemikalier (t.ex. saltsyra och salpetersyra). 

Restprodukter från processerna, mellanlagring 
(förekomst och typ) 

Metallspån, förvaras i container på hårdgjord yta. Spillolja, 
förvaras i invallad 1000 l behållare. Städ- och kylvatten 
förvaras i 100 l tank. 

Efterbehandlingsåtgärder, genomförda (typ av 
åtgärd t ex eventuell yttäckning, inneslutning): 

Bortschaktning av jord 

Efterbehandlingsåtgärder, planerade (alternativ 
som ovan): 

- 

Konflikter (vattenförsörjning,  omkringboende, 
jordbruk, skogsbruk,  vattenbruk, friluftsliv, 
kulturminnen, förestående ägarbyte, annat ange 
vilket) Om flera konflikter är kända anges samtliga 

? 
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Området  och omgivningen 
Markanvändning på objektet (industrimark, 
jordbruksmark, tätort/bebyggelse, skogsmark, 
parkmark, övrig): 

Industrimark 

Markanvändning inom påverkansområdet 
(alternativ som ovan) 

Industriområde 

Avstånd från objekt till bostadsbebyggelse (0-50 
m, 50-200 m, 200-500 m, 500-1000 m, >1000 m): 

500-1000m 

Synliga vegetationsskador inom objektet  (ja, nej) Nej 
Synliga vegetationsskador inom 
påverkansområdet (ja, nej) 

Nej 

Markförhållanden dominerande inom området 
(täta -, normaltäta -, genomsläppliga jordarter, 
fyllnadsmassor, berg, övrigt): 

Täta. Marken består av en tunn torrskorpa, under detta finns 
naturlig lera i varierande djup till fast botten. 

Topografi, lutning (%) ? 
Typ av närrecipient (grundvatten, dike, bäck, älv, 
sjö, hav) 

Grundvatten, Å ca 500 m norr om fastigheten, mynnar i sjön 
Mälaren. 

Närrecipient, namn och avstånd från föroreningen  
(enligt topografiska,  ekonomiska kartan): 

? 

Huvudavrinningsområde enligt SMHI 6:1 Norrström 
 
Byggnader och anläggningar 
Byggnader även rivna  (ålder och skick): En byggnad som innehåller kontor, verkstadsdel och lager.  

Byggdes år 1972. Golvet är till största delen av betong men 
det finns delar som består av asfalt. 

 
Förorenade markområden  
Lokalisering av förorenad mark - 

Volym förorenade massor (m3)  - 

Utbredning av förorening, yta, (m2)  - 

Koordinater på förorenade markområdet, 
rikets nät sex siffror 

X=  
nord  

Y= 
Ost 

Z= 
höjd 

Föroreningar: - 

 
Förorenat grundvatten 
Lokalisering av förorenat grundvatten - 

Volym förorenat grundvatten (m3)  - 

Utbredning av föroreningen, yta, (m2) - 

Koordinater på det förorenade 
grundvattenmagasinet (rikets nät sex siffror) 

X=  
Nord 

Y= 
Ost 

Z= 
höjd 

Föroreningar - 
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Förorenade sediment 
Lokalisering av förorenat sediment - 

Volym förorenade sediment (m3)  - 

Utbredning av föroreningen, yta, (m2)  - 

Koordinater på det förorenade sedimentet, 
rikets nät sex siffror 

X=  
Nord 

Y= 
Ost 

Z= 
höjd 

Föroreningar: - 

 
Dagvatten och Deponier 
Dagvattendränering (typ, slutet -, öppet system,  
okänt): (till grundvatten,  dike, bäck eller älv, sjö 
eller hav, torvmark övrigt):

Det finns åtta dagvattenbrunnar på fastigheten. Brunnarna 
leder till det kommunala dagvattennätet som mynnar ut i 
mälaren.

Deponi  (inom objektet, utanför objektet, saknas. 
övrigt) 

Saknas 

Typ av deponi (aktiv, öppen, under uppbyggnad, 
nedlagd, använd som fyllning): 

- 

Innehåll i deponin, - 

Läckage från deponin (till recipient, grundvatten, 
inget): 

- 

Deponins koordinater (rikets nät sex siffror): X=  
Nord 

Y= 
Ost 

Z= 
höjd 

 

Övrigt (t ex sättningar, innehåll i utfyllnader, täckta jordhögar, lastningsområden, tankar, områden där det har 
brunnit, igenfyllda vattensamlingar): 
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Blankett C 
Blankett C: FÖRORENINGSNIVÅ 
Objekt: 
LEAX Mekaniska, Nya Hamnvägen, Köping 

Upprättad  
(namn, datum): Lisa Jonsson, 2009-05-27 

Id nr: 
 

Reviderad  
(namn, datum): 

Markera osäkert dataunderlag med (?) 
 
Mark  
Skriv ämne eller ämnesgrupp i rutan tillsamman med siffran för använd referens inom parantes. 
Antal prov: 0 

Jämförelserna görs med (kryssa): [   ]        :e percentilen, [   ] näst högsta värdet, [   ] högsta värdet, [   ] syn el, 
luktintryck etc. 

Tillstånd  Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

    

Ämne där bedömning av tillstånd inte är 
möjlig p.g.a. brist på jämförelsedata: 

 

Avvikelse från 
jämförvärde 

Ingen eller liten 
påverkan av 
punktkälla 

Måttlig påverkan av 
punktkälla 

Stor påverkan av 
punktkälla 

Mycket stor 
påverkan av 
punktkälla 

    

Ämne där bedömning av avvikelse inte är 
möjlig p.g.a. brist på jämförelsedata 

   

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 
Mängd förorening     

Volym förorenade 
massor 

    

Använda referenser: 

 
 
Grundvatten 
Skriv ämne eller ämnesgrupp i rutan tillsamman med siffran för använd referens inom parantes. 
Antal prov: 0 

Jämförelserna görs med (kryssa): [   ]        :e percentilen, [   ] näst högsta värdet, [   ] högsta värdet, [   ] syn el, 
luktintryck etc. 

Tillstånd Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 
    

Ämne där bedömning av tillstånd inte är 
möjlig p.g.a. brist på jämförelsedata: 
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Avvikelse från 
jämförvärde 

Ingen eller liten 
påverkan av 
punktkälla 

Måttlig påverkan av 
punktkälla 

Stor påverkan av 
punktkälla 

Mycket stor åverkan 
av punktkälla 

    

Ämne där bedömning av avvikelse inte är 
möjlig p.g.a. brist på jämförelsedata 

 

Använda referenser: 

 
Ytvatten 
Skriv ämne eller ämnesgrupp i rutan tillsamman med siffran för använd referens inom parantes. 
Antal prov: 0 

Jämförelserna görs med (kryssa): [   ]        :e percentilen, [   ] näst högsta värdet, [   ] högsta värdet, [   ] syn el, 
luktintryck etc. 

Tillstånd Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 
    

Ämne där bedömning av tillstånd inte är 
möjlig p.g.a. brist på jämförelsedata: 

   

Avvikelse från 
jämförvärde 

Ingen eller liten 
påverkan av 
punktkälla 

Måttlig påverkan av 
punktkälla 

Stor påverkan av 
punktkälla 

Mycket stor 
påverkan av 
punktkälla 

    

Ämne där bedömning av avvikelse inte är 
möjlig p.g.a. brist på jämförelsedata 

   

Använda referenser: 

 
Sediment 
Skriv ämne eller ämnesgrupp i rutan tillsamman med siffran för använd referens inom parantes. 
Antal prov: 0 

Jämförelserna görs med (kryssa): [   ]        :e percentilen, [   ] näst högsta värdet, [   ] högsta värdet, [   ] syn el, 
luktintryck etc. 

Tillstånd  Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 
    

Ämne där bedömning av tillstånd inte är 
möjlig p.g.a. brist på jämförelsedata: 

 

Avvikelse från 
jämförvärde 

Ingen eller liten 
påverkan av 
punktkälla 

Måttlig påverkan av 
punktkälla 

Stor påverkan av 
punktkälla 

Mycket stor 
påverkan av 
punktkälla 
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Ämne där bedömning av avvikelse inte är 
möjlig p.g.a. brist på jämförelsedata 

 

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 
Mängd     

Volym     

Använda referenser: 

 
Byggnader och anläggningar 
Skriv ämne eller ämnesgrupp i rutan tillsamman med siffran för använd referens inom parantes. 
Antal prov: 0 

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 
Mängd förorening     

Volym förorenade 
massor 

    

Använda referenser: 
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Blankett D 

Blankett D: SPRIDNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Objekt: 
LEAX Mekaniska, Nya Hamnvägen, Köping 

Upprättad  
(namn, datum): Lisa Jonsson, 2009-05-27 

Id nr: Reviderad  
(namn, datum): 

Spridningsförutsättningarna bedöms för föroreningar i halter eller mängder som medför risk för negativa effekter. 
Markera osäkert dataunderlag med (?) 
 
Borrhålsskiss och karta över påverkansområdet 
Borrhålsskiss 
 
 
 
 
 
Karta över påverkansområdet 
 
 
 
 
 
 
Från byggnader och anläggningar 
Föroreningar i byggnader och anläggningar:  

Spridningssätt (text):  

Konstaterad historisk spridning (text):  

Övrigt  

Uppskattad andel utlakning/år (%):   

 
Från mark till byggnader 
Flyktiga föroreningar i marken:   

Markens genomsläpplighet (m/år):   

Byggnadens genomsläpplighet (m/år):   

Konstaterad historisk spridning:  

Övrigt  

Uppskattad hastighet för gasinträngning i byggnader:  

 
Mark och grundvatten 
Föroreningars lokalisering i marken i dag, markera även 
på kartan (text): 

 

 
Spridningshastighet för ämnen som transporteras med vatten i mark 
Föroreningar som sprids med vatten:  

Markens genomsläpplighet i mest genomsläppliga lagret 
(m/s): 
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Lutning på grundvattenytan (%):  

Grundvattenströmning (m/år) ca:  

Nedbrytbara föroreningar:  

Nedbrytningshastighet (halveringstid):  

Föroreningar som binds i marken:  

Halt organiskt kol i marken (%):  

Andra förutsättningar för bindning i marken t ex 
lerinnehåll (text): 

 

Naturliga transportvägar t ex torrsprickor i lera (text):  

Antropogena transportvägar t ex ledningsgravar (text):  

Konstaterad historisk spridning (m/år):  

Övrigt:  

Uppskattning av spridningshastighet i mark och 
grundvatten (m/år): 

 

 
Spridningshastighet för ämnen som transporteras via damning från mark 
Föroreningar som sprids med damm:  

Markytans torrhet (normal, torrare än normalt, mycket 
torrare än normalt): 

 

Vegetationstäckning (% och typ):  

Exponering för vind (liten, stor, mycket stor):  

Konstaterad historisk spridning (m/år):  

Övrigt:  

Uppskattning av spridningshastighet med damm (m/år):  

 
Spridningshastighet för ämnen som transporteras som separat fas i marken 

Föroreningar som sprids i separat fas:  

Markens genomsläpplighet: (m/s):  

Separata fasens viskositet (trögflytande, lättflytande):  

Konstaterad historisk spridning (m/år):  

Övrigt:  

Uppskattning av spridningshastighet som separat fas i 

mark (m/år): 

 

 
Mark/grundvatten till ytvatten 
Redan förorenade ytvatten, konstaterad historisk 
spridning (namn): 

 

Hotade ytvatten (namn):  

Föroreningars hastighet i mark/grundvatten, (m/år):  

Avstånd från förorening till hotat ytvatten (m):  

Ytavrinning på marken, diken, avlopp (ja/nej)  

Varierande grundvattennivåer, översvämningar,  
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högvatten (ja/nej): 

Övrigt:  

Uppskattad spridningstid till ytvatten (år):  

 
Ytvatten 
Föroreningar som sprids i ytvatten:  

Ytvattnets transporthastighet:(km/år)/omsättningstid (år):  

Utspädning leder till oskadliga halter i ytvattnet (ja/nej):  

Ojämn spridning i ytvatten (ja/nej):  

Konstaterad historisk spridning (m/år):  

Övrigt:  

Uppskattas spridningshastighet i ytvatten (km/år):  

 
Sediment 
Redan förorenade sediment, konstaterad historisk 
spridning, markera även på karta (text): 

 

Föroreningar som sprids via vatten till sediment:  

Förutsättningar för sedimentation i olika delar av 
vattensystemet (text): 

 

Båttrafik som rör upp sediment (ja/nej):  

Muddring (ja/nej):  

Kraftiga vågrörelser (ja/nej):  

Gasbildning (ja/nej):  

Föroreningar i separat  fas i sediment (text):  

Övrigt  

Jämn utbredning (m/år):  

Ojämn utbredningen, markera även på kartan (text):  
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Blankett E 
Blankett E: SAMLAD RISKBEDÖMNING 
Objekt: 
LEAX Mekaniska, Nya Hamnvägen, Köping 

Upprättad  
(namn, datum): Lisa Jonsson, 2009-05-27 

Id nr: Reviderad  
(namn, datum): 

Verksamhet/bransch: 
Verkstadsindustri 

Markera osäkert dataunderlag med (?) 
 
Föroreningarnas farlighet (F) 
Skriv ämne/ämnesgrupp i aktuell ruta.  
Låg Måttlig Hög Mycket hög 
Järn Metallskrot, 

rengöringsmedel, svetsgas, 
alkaliskt avfettningsmedel, 
vattenbaserat 
avfettningsmedel 

Diesel, bensin, 
skärvätskor, härdvätskor, 
rostskyddsmedel, 
isopropyl, smörjoljor, 
spilloljor, salpetersyra, 
saltsyra, 
kallavfettningsmedel, 
konserveringsmedel, 

 

 
Föroreningsnivå (N) 
Visar vilka medier som är förorenade i dag. Från underlagsblankett föroreningsnivå. Skriv ämne/ämnesgrupp i 
aktuell ruta.  
Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 
Byggn/anläggn Metallskrot (?), järn 

(?), rengöringsmedel 
(?), skärvätskor (?), 
härdvätskor (?), 
smörjoljor (?), 
spilloljor (?), 
avfettningsmedel (?) 

Olja (?)   

Mark Diesel (?), bensin (?) Olja (?)   

Grundvatten     

Ytvatten     

Sediment     

 
Spridningsförutsättningar 
Från underlagsblankett spridningsförutsättningar. Sätt X eller skriv ämne/ämnesgrupp i aktuell ruta. 
Medium Små Måttliga Stora Mycket stora 
Från byggn/ 
anläggn 

 X (?)   

Till byggnader X (?)    

I mark o 
grundvatten 

 X (?)   
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Till ytvatten X (?)    

I ytvatten     

I sediment     

 
Känslighet/skyddsvärde (KoS) 
Markera K för känslighet och S för skyddsvärde i aktuell ruta.  
 Liten Måttlig Stor Mycket stor 
Byggn/anläggn  S K  

Mark o grundvatten  K, S (mark) 
K, S (g.v.) 

  

Ytvatten o sediment     

 
Bedömningen av K/S baseras på markanvändningen: Industrimark 
vilken är (sätt kryss) [ X ] pågående markanvändning, [   ] framtida markanvändning enligt detaljplan, [   ] framtida 
markanvändning enligt översiktsplan.  
 
Kort beskrivning av exponeringssituationerna: Fastigheten är belägen i ett industriområde. Människor vistas på 
fastigheten under kontorstid. Inga barn vistas på fastigheten. Fastigheten täcks av dels asfalt och dels 
betonggolv. Närmaste bostad är ca 500 meter bort och närmaste brunn är ca 500 m norr om fastigheten. 
Känsligheten för människa bedöms därmed som stor. 
 
Miljöns skyddsvärde bedöms som måttlig då marken har varit industrimark en viss tid samt är planerad till att 
fortsätta vara det enligt detaljplan. 
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Inventerarens intryck:  
 
 
 
 
Objektet förs till  [   ] riskklass 1 ”mycket stor risk” 
(sätt kryss) [  ] riskklass 2 ”stor risk”  

  [X] riskklass 3 ”måttlig risk” 
  [   ] riskklass 4 ”liten risk” 

 

Motivering: Det finns punkter i riskklass 1, 2, och 3. Osäkerheten kring användandet av farliga branschtypiska 

kemikalier gör att föroreningars farlighet bedöms vara riskklass 1. Nivåerna och skyddsvärdet samt känsligheten 

för mark och grundvatten bedöms som måttliga, och hamnar därmed i riskklass 3. Samma gäller för skyddsvärde 

och nivåer i byggnader och anläggningar. Föroreningarnas nivåer är dock endast uppskattade och mycket 

osäkra. Känsligheten för byggnader och anläggningar bedöms däremot som stort, riskklass 2. Detta gör att den 

samlade bedömningen av objektet blir i riskklass 2. 

 
Andra prioriteringsgrunder: 
[   ] exponering av föroreningar sker i dag, på följande sätt  …….. 
 
 
Länkar 
[   ] Det finns andra förorenade områden som hotar samma recipient. Det är …….. 
 

 

[   ] Det finns andra förorenade områden som har sitt ursprung i samma verksamhet. Det är ……… 
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Bilaga 5 Blanketter för Glasgatan 

Blankett A 
Blankett A ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 
Markera osäkert dataunderlag med (?) 
Inventeringens namn: 
 

Inventeringsfas  
(1 eller 2 enligt MIFO): 1 

Objekt: 
LEAX Mekaniska, Glasgatan, Köping 

Upprättad  
(namn, datum): Lisa Jonsson, 2009-05-27 

Id nr: 
 

Reviderad  
(namn, datum): 

Preliminär riskklassning enligt  BKL 
2 

Reviderad  
(namn, datum): 

 
Bransch Verkstadsindustri 

Branschkod enligt SNI  
Ifylles automatiskt vid datalagring 

28 

Län (namn, kod) Västmanland, 19 

Kommun  (namn, kod) Köping, 1983 

Topografiska kartan  
Ifylles automatiskt vid datalagring 

 

Ekonomiska- Gula kartan  
Ifylles automatiskt vid datalagring 

 

Fastighetens koordinater, objektets, tomtens, 
huvudbyggn centrumpunkt (rikets nät sex siffror) 

X= 6958760 
nord  

Y= 1511129 
ost 

Z= ? 
Höjd 

Fastighetsbeteckning (enl CFD) Valhall 2 

Byggnader och anläggningar  
(nuvarande, tidigare översiktligt) 

Mekanisk verkstad, kontor, lagerbyggnad. 

Objektets adress Glasgatan 20, 731 30 Köping 

Anläggningsägare eller motsvarande med adress LEAX Group AB, 
Nya Hamnvägen 4 
731 36 Köping 

Nuvarande fastighetsägare om annan än 
anläggningsägare med adress 

Köpings Kommun 
731 85 Köping 

Kontaktpersoner med adress hos 
tillsynsmyndighet el dyl 

LEAX Group AB, 0221 – 346 00 
Köpings Kommun, Miljökontoret, 731 85 köping 

Fastighetens storlek (m2) 5 800 m2 

Befintliga undersökningar/gjorda utredningar: MIFO 1 på Gjuteriet som tillhör kvarteret Valhall-Vanahem. 

Andra källor (kartor, flygbilder, foton etc.) + uppgift 
om var de finns 

Jordartskarta, SGU. Brunnskarta, SGU. Intervju av 
anställda. Tillsynsprotokoll från miljökontoret i Köping. 
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Information från material om KMVs byggnader; Köpings 
Mekaniska Verkstad – Byggnaderna Upprättad av 
Johansson och Schytt på Stadsarkitektkontoret i Köping. 

Fixpunkter (placering)  

Brunnar/Undersökningsrör inom industri- eller 
påverkansområdet, läge skick och typ 
(undersökningsrör i metall, plast, grävd brunn, 
borrad brunn, saknas) 

En brunn ca 100 m öster om fastigheten. Typ ? Grävd eller 
borrad ? 
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Blankett B 
Blankett B  VERKSAMHETS-, OMRÅDES- OCH OMGIVNINGSBESKRIVNING 
Markera osäkert dataunderlag med (?) 
Objekt: (ifylles automatiskt från blankett A)
LEAX Mekaniska, Glasgatan, Köping 

Upprättad (namn, datum): Lisa Jonsson, 2009-05-27 

Id Nr: (ifylles automatiskt från blankett A) Fältbesök(namn, datum) 
Lisa Jonsson, 2009-03-20 

 Fältbesök (namn, datum) 

  
Verksamhetsbeskrivning 
Anläggningens status (i drift, nedlagd före 1969, 
nedlagd efter 1969, ingen tidigare känd 
verksamhet) 

I drift. 

Anläggningsområdets tillgänglighet (inhägnat,  
öppet) 

Öppet 

Verksamhetstid: (ungefärligt antal år) Ca 67 år 

Driftstart och driftslut (år) 1941 – pågår 

Antal miljöstörande verksamhetsår  Ca 50 år 

Produktion (produkt och mängd, om möjligt årtal 
för produkterna) 

Bearbetade detaljer till elektromekanisk industri, tunga 
fordon, och anläggningsmaskiner så som motoraxlar, 
drivaxlar, axlar till växellådor, kugghjul m.m. 

Processbeskrivning, nuvarande översiktligt Tillverkning av mekaniska komponenter bl.a. kugghjul och 
splines. 

Processbeskrivning, tidigare, översiktligt Tillverkning av mekaniska komponenter, kugghjul samt 
verktygsmaskintillverkning. 

Avloppsvatten från processerna, nuvarande 
hantering (sluten till eget reningsverk, till 
kommunalt reningsverk, orenat till namngiven 
recipient) 

Städ- och kylvatten behandlas i en indunstare. Vattnet som 
sedan blir kvar släpps ut i dagvattnet. 

Avloppsvatten från processvatten tidigare 
hantering (alternativ som ovan): 

? 
 

I processerna hanterade kemikalier Smörjolja, skärolja, skärvätskor, tvättvätskor, samt mindre 
mängder andra kemikalier. 

Restprodukter från processerna, mellanlagring 
(förekomst och typ) 

Metallspån, förvaras i container under tak på hårdgjord yta. 
Spillolja, förvaras i invallad 1000 l behållare.  

Efterbehandlingsåtgärder, genomförda (typ av 
åtgärd t ex eventuell yttäckning, inneslutning): 

- 

Efterbehandlingsåtgärder, planerade (alternativ 
som ovan): 

- 

Konflikter (vattenförsörjning,  omkringboende, 
jordbruk, skogsbruk,  vattenbruk, friluftsliv, 
kulturminnen, förestående ägarbyte, annat ange 
vilket) Om flera konflikter är kända anges samtliga 

? 
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Området  och omgivningen 
Markanvändning på objektet  (industrimark, 
jordbruksmark, tätort/bebyggelse, skogsmark, 
parkmark, övrig): 

Industrimark 

Markanvändning inom påverkansområdet 
(alternativ som ovan) 

Industriområde, lasarett.  

Avstånd från objekt till bostadsbebyggelse (0-50 
m, 50-200 m, 200-500 m, 500-1000 m, >1000 m): 

0-50m 

Synliga vegetationsskador inom objektet  (ja, nej) Nej 
Synliga vegetationsskador inom 
påverkansområdet (ja, nej) 

Nej 

Markförhållanden dominerande inom området 
(täta -, normaltäta -, genomsläppliga jordarter, 
fyllnadsmassor, berg, övrigt): 

Täta. Marken består av en tunn torrskorpa, under detta finns 
naturlig lera i varierande djup till fast botten. 

Topografi, lutning (%) ? 
Typ av närrecipient (grundvatten, dike, bäck, älv, 
sjö, hav) 

Grundvatten, Å till väster i direkt anslutning till fastigheten. 

Närrecipient, namn och avstånd från föroreningen  
(enligt topografiska,  ekonomiska kartan): 

? 

Huvudavrinningsområde enligt SMHI 6:1 Norrström 
 
Byggnader och anläggningar 
Byggnader även rivna  (ålder och skick): En byggnad som innehåller kontor, verkstadsdel och lager.  

Byggdes år 1941 och 1943. 

 
Förorenade markområden  
Lokalisering av förorenad mark - 

Volym förorenade massor (m3)  - 

Utbredning av förorening, yta, (m2)  - 

Koordinater på förorenade markområdet, 
rikets nät sex siffror 

X=  
nord  

Y= 
Ost 

Z= 
höjd 

Föroreningar: - 

 
Förorenat grundvatten 
Lokalisering av förorenat grundvatten - 

Volym förorenat grundvatten (m3)  - 

Utbredning av föroreningen, yta, (m2) - 

Koordinater på det förorenade 
grundvattenmagasinet (rikets nät sex siffror) 

X=  
Nord 

Y= 
Ost 

Z= 
höjd 

Föroreningar - 
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Förorenade sediment 
Lokalisering av förorenat sediment - 

Volym förorenade sediment (m3)  - 

Utbredning av föroreningen, yta, (m2)  - 

Koordinater på det förorenade sedimentet, 
rikets nät sex siffror 

X=  
nord 

Y= 
Ost 

Z= 
höjd 

Föroreningar: - 

 
Dagvatten och Deponier 
Dagvattendränering (typ, slutet -, öppet system,  
okänt): (till grundvatten,  dike, bäck eller älv, sjö 
eller hav, torvmark övrigt): 

Det finns två dagvattenbrunnar på fastigheten, dessutom 
finns det ledningar och brunnar för takavvattning på 
fastigheten. Brunnarna leder till det kommunala 
dagvattennätet som mynnar ut i mälaren. 

Deponi  (inom objektet, utanför objektet, saknas. 
övrigt) 

Saknas 

Typ av deponi  (aktiv, öppen, under uppbyggnad, 
nedlagd, använd som fyllning): 

- 

Innehåll i deponin, - 

Läckage från deponin (till recipient, grundvatten, 
inget): 

- 

Deponins koordinater (rikets nät sex siffror): X=  
Nord 

Y= 
Ost 

Z= 
höjd 

 

Övrigt (t ex sättningar, innehåll i utfyllnader, täckta jordhögar, lastningsområden, tankar, områden där det har 
brunnit, igenfyllda vattensamlingar): 
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Blankett C 
Blankett C: FÖRORENINGSNIVÅ 
Objekt: 
LEAX Mekaniska, Glasgatan, Köping 

Upprättad  
(namn, datum): Lisa Jonsson, 2009-05-27 

Id nr: 
 

Reviderad  
(namn, datum): 

Markera osäkert dataunderlag med (?) 
 
Mark  
Skriv ämne eller ämnesgrupp i rutan tillsamman med siffran för använd referens inom parantes. 
Antal prov: 0 

Jämförelserna görs med (kryssa): [   ]        :e percentilen, [   ] näst högsta värdet, [   ] högsta värdet, [   ] syn el, 
luktintryck etc. 

Tillstånd  Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

    

Ämne där bedömning av tillstånd inte är 
möjlig p.g.a. brist på jämförelsedata: 

 

Avvikelse från 
jämförvärde 

Ingen eller liten 
påverkan av 
punktkälla 

Måttlig påverkan av 
punktkälla 

Stor påverkan av 
punktkälla 

Mycket stor 
påverkan av 
punktkälla 

    

Ämne där bedömning av avvikelse inte är 
möjlig p.g.a. brist på jämförelsedata 

   

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 
Mängd förorening     

Volym förorenade 
massor 

    

Använda referenser: 

 
 
Grundvatten 
Skriv ämne eller ämnesgrupp i rutan tillsamman med siffran för använd referens inom parantes. 
Antal prov: 0 

Jämförelserna görs med (kryssa): [   ]        :e percentilen, [   ] näst högsta värdet, [   ] högsta värdet, [   ] syn el, 
luktintryck etc. 

Tillstånd Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 
    

Ämne där bedömning av tillstånd inte är 
möjlig p.g.a. brist på jämförelsedata: 
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Avvikelse från 
jämförvärde 

Ingen eller liten 
påverkan av 
punktkälla 

Måttlig påverkan av 
punktkälla 

Stor påverkan av 
punktkälla 

Mycket stor åverkan 
av punktkälla 

    

Ämne där bedömning av avvikelse inte är 
möjlig p.g.a. brist på jämförelsedata 

 

Använda referenser: 

 
Ytvatten 
Skriv ämne eller ämnesgrupp i rutan tillsamman med siffran för använd referens inom parantes. 
Antal prov: 0 

Jämförelserna görs med (kryssa): [   ]        :e percentilen, [   ] näst högsta värdet, [   ] högsta värdet, [   ] syn el, 
luktintryck etc. 

Tillstånd Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 
    

Ämne där bedömning av tillstånd inte är 
möjlig p.g.a. brist på jämförelsedata: 

   

Avvikelse från 
jämförvärde 

Ingen eller liten 
påverkan av 
punktkälla 

Måttlig påverkan av 
punktkälla 

Stor påverkan av 
punktkälla 

Mycket stor 
påverkan av 
punktkälla 

    

Ämne där bedömning av avvikelse inte är 
möjlig p.g.a. brist på jämförelsedata 

   

Använda referenser: 

 
Sediment 
Skriv ämne eller ämnesgrupp i rutan tillsamman med siffran för använd referens inom parantes. 
Antal prov: 0 

Jämförelserna görs med (kryssa): [   ]        :e percentilen, [   ] näst högsta värdet, [   ] högsta värdet, [   ] syn el, 
luktintryck etc. 

Tillstånd  Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 
    

Ämne där bedömning av tillstånd inte är 
möjlig p.g.a. brist på jämförelsedata: 

 

Avvikelse från 
jämförvärde 

Ingen eller liten 
påverkan av 
punktkälla 

Måttlig påverkan av 
punktkälla 

Stor påverkan av 
punktkälla 

Mycket stor 
påverkan av 
punktkälla 
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Ämne där bedömning av avvikelse inte är 
möjlig p.g.a. brist på jämförelsedata 

 

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 
Mängd     

Volym     

Använda referenser: 

 
Byggnader och anläggningar 
Skriv ämne eller ämnesgrupp i rutan tillsamman med siffran för använd referens inom parantes. 
Antal prov: 0 

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 
Mängd förorening     

Volym förorenade 
massor 

    

Använda referenser: 
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Blankett D 
Blankett D: SPRIDNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
Objekt: 
LEAX Mekaniska, Glasgatan, Köping 

Upprättad  
(namn, datum): Lisa Jonsson, 2009-05-27 

Id nr: Reviderad  
(namn, datum): 

Spridningsförutsättningarna bedöms för föroreningar i halter eller mängder som medför risk för negativa effekter. 
Markera osäkert dataunderlag med (?) 
 
Borrhålsskiss och karta över påverkansområdet 
Borrhålsskiss 
 
 
 
 
 
Karta över påverkansområdet 
 
 
 
 
 
 
Från byggnader och anläggningar 
Föroreningar i byggnader och anläggningar:  

Spridningssätt (text):  

Konstaterad historisk spridning (text):  

Övrigt  

Uppskattad andel utlakning/år (%):   

 
Från mark till byggnader 
Flyktiga föroreningar i marken:   

Markens genomsläpplighet (m/år):   

Byggnadens genomsläpplighet (m/år):   

Konstaterad historisk spridning:  

Övrigt  

Uppskattad hastighet för gasinträngning i byggnader:  

 
Mark och grundvatten 
Föroreningars lokalisering i marken i dag, markera även 
på kartan (text): 

 

 
Spridningshastighet för ämnen som transporteras med vatten i mark 
Föroreningar som sprids med vatten:  

Markens genomsläpplighet i mest genomsläppliga lagret 
(m/s): 

 

Lutning på grundvattenytan (%):  
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Grundvattenströmning (m/år) ca:  

Nedbrytbara föroreningar:  

Nedbrytningshastighet (halveringstid):  

Föroreningar som binds i marken:  

Halt organiskt kol i marken (%):  

Andra förutsättningar för bindning i marken t ex 
lerinnehåll (text): 

 

Naturliga transportvägar t ex torrsprickor i lera (text):  

Antropogena transportvägar t ex ledningsgravar (text):  

Konstaterad historisk spridning (m/år):  

Övrigt:  

Uppskattning av spridningshastighet i mark och 
grundvatten (m/år): 

 

 
Spridningshastighet för ämnen som transporteras via damning från mark 
Föroreningar som sprids med damm:  

Markytans torrhet (normal, torrare än normalt, mycket 
torrare än normalt): 

 

Vegetationstäckning (% och typ):  

Exponering för vind (liten, stor, mycket stor):  

Konstaterad historisk spridning (m/år):  

Övrigt:  

Uppskattning av spridningshastighet med damm (m/år):  

 
Spridningshastighet för ämnen som transporteras som separat fas i marken 

Föroreningar som sprids i separat fas:  

Markens genomsläpplighet: (m/s):  

Separata fasens viskositet (trögflytande, lättflytande):  

Konstaterad historisk spridning (m/år):  

Övrigt:  

Uppskattning av spridningshastighet som separat fas i 

mark (m/år): 

 

 
Mark/grundvatten till ytvatten 
Redan förorenade ytvatten, konstaterad historisk 
spridning (namn): 

 

Hotade ytvatten (namn):  

Föroreningars hastighet i mark/grundvatten, (m/år):  

Avstånd från förorening till hotat ytvatten (m):  

Ytavrinning på marken, diken, avlopp (ja/nej)  

Varierande grundvattennivåer, översvämningar, 
högvatten (ja/nej): 
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Övrigt:  

Uppskattad spridningstid till ytvatten (år):  

 
Ytvatten 
Föroreningar som sprids i ytvatten:  

Ytvattnets transporthastighet:(km/år)/omsättningstid (år):  

Utspädning leder till oskadliga halter i ytvattnet (ja/nej):  

Ojämn spridning i ytvatten (ja/nej):  

Konstaterad historisk spridning (m/år):  

Övrigt:  

Uppskattas spridningshastighet i ytvatten (km/år):  

 
Sediment 
Redan förorenade sediment, konstaterad historisk 
spridning, markera även på karta (text): 

 

Föroreningar som sprids via vatten till sediment:  

Förutsättningar för sedimentation i olika delar av 
vattensystemet (text): 

 

Båttrafik som rör upp sediment (ja/nej):  

Muddring (ja/nej):  

Kraftiga vågrörelser (ja/nej):  

Gasbildning (ja/nej):  

Föroreningar i separat  fas i sediment (text):  

Övrigt  

Jämn utbredning (m/år):  

Ojämn utbredningen, markera även på kartan (text):  
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Blankett E 
Blankett E: SAMLAD RISKBEDÖMNING 
Objekt: 
LEAX Mekaniska, Glasgatan, Köping 

Upprättad  
(namn, datum): Lisa Jonsson, 2009-05-27 

Id nr: Reviderad  
(namn, datum): 

Verksamhet/bransch: 
Verkstadsindustri 

Markera osäkert dataunderlag med (?) 
 
Föroreningarnas farlighet (F) 
Skriv ämne/ämnesgrupp i aktuell ruta.  
Låg Måttlig Hög Mycket hög 
Järn Metallskrot, 

rengöringsmedel, svetsgas, 
alkaliskt avfettningsmedel, 
vattenbaserat 
avfettningsmedel 

Diesel, bensin, 
skärvätskor, härdvätskor, 
rostskyddsmedel, 
isopropyl, smörjoljor, 
spilloljor,  
kallavfettningsmedel, 
konserveringsmedel, 

Fluorider, klorerade 
lösningsmedel, cyanider,
aromatiska 
lösningsmedel, fenol, 
PAH, PCB 

 
Föroreningsnivå (N) 
Visar vilka medier som är förorenade i dag. Från underlagsblankett föroreningsnivå. Skriv ämne/ämnesgrupp i 
aktuell ruta.  
Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 
Byggn/anläggn Metallskrot (?), järn 

(?), rengöringsmedel 
(?), skärvätskor (?), 
härdvätskor (?), 
smörjoljor (?), 
spilloljor (?), 
avfettningsmedel (?) 

Olja (?)   

Mark Diesel (?), bensin (?) Olja (?)   

Grundvatten     

Ytvatten  Metallskrot (?)   

Sediment     

 
Spridningsförutsättningar 
Från underlagsblankett spridningsförutsättningar. Sätt X eller skriv ämne/ämnesgrupp i aktuell ruta. 
Medium Små Måttliga Stora Mycket stora 
Från byggn/ 
anläggn 

 X (?)   

Till byggnader X (?)    

I mark o 
grundvatten 

 X (?)   
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Till ytvatten   X (?)  

I ytvatten     

I sediment     

 
Känslighet/skyddsvärde (KoS) 
Markera K för känslighet och S för skyddsvärde i aktuell ruta.  
 Liten Måttlig Stor Mycket stor 
Byggn/anläggn   K, S  

Mark o grundvatten  S (mark) K (mark) 
K, S (g.v.) 

 

Ytvatten o sediment   K, S (ytv)  

 
Bedömningen av K/S baseras på markanvändningen: Industrimark 
vilken är (sätt kryss) [ X ] pågående markanvändning, [   ] framtida markanvändning enligt detaljplan, [   ] framtida 
markanvändning enligt översiktsplan.  
 
Kort beskrivning av exponeringssituationerna: Fastigheten är belägen centralt i Köping med närhet till lasarett 
och boende. Människor vistas på fastigheten under kontorstid. Fastigheten täcks främst av betonggolv. 
Närmaste bostad är ca 50 meter bort och närmaste brunn är ca 100 m öster om fastigheten, det är dock oklart 
vad brunnen används till. Känsligheten för människa bedöms härmed som stor. 
 
Miljöns skyddsvärde för marken på fastigheten bedöms som måttlig. Det finns små markytor som tillhör 
fastigheten. Dessa är främst asfalterade. En bit längs med ån är gräsbevuxen. Det är öppet till gräsplätten så 
barn kan eventuellt vistas på platsen vilket ger bedömningen stor känslighet för marken. 
 
Köpingsån går längs med fastighetens västra gräns. Ån mynnar strax efter att den runnit förbi fastigheten ut i 
Mälaren. Mälaren är en dricksvattentäkt för ett flertal städer i Sverige, detta ger bedömningen stort skyddsvärde 
och känslighet för grundvattnet samt ytvattnet. 
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Inventerarens intryck:. ……… 
 
 
Objektet förs till  [   ] riskklass 1 ”mycket stor risk” 
(sätt kryss) [X] riskklass 2 ”stor risk”  

  [   ] riskklass 3 ”måttlig risk” 
  [   ] riskklass 4 ”liten risk” 
 
 
Motivering: Föroreningssituationen på platsen är osäker. Punkterna hamnar främst i riskklass 2 och 3. Dock gör 
osäkerheten kring om vissa farliga kemikalier har använts att ett antagande att branschtypiska kemikalier har 
använts nödvändigt. Föroreningarnas farlighet hamnar därmed i riskklass 1.  Föroreningarnas nivåer är endast 
uppskattade och mycket osäkra. Med tanke på detta, samt fastighetens läge i direkt anslutning till ån som rinner 
ut i Mälaren vilket är en av Sveriges viktigaste dricksvattentäkter, bedöms objektet som riskklass 2. 
 
 
Andra prioriteringsgrunder: 
[   ] exponering av föroreningar sker i dag, på följande sätt  …….. 
 
 
Länkar 
[   ] Det finns andra förorenade områden som hotar samma recipient. Det är …….. 
 

 

[ X] Det finns andra förorenade områden som har sitt ursprung i samma verksamhet. Det är resterande del av 
KMV. Denna blankett gäller endast den nya maskinverkstaden och en liten del av gamla maskinverkstaden, 
vilket är de lokaler som LEAX utnyttjar i dagsläget. KMV tar upp ett helt kvarter i Köping och har innehaft flertalet 
verksamheter, bl.a. ett gjuteri. 




