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1 SAMMANFATTNING 

Inför ny detaljplan för Gamla Polishuset i centrala Vallentuna har en provtagning av 

klorerade lösningsmedel i grundvatten och porgas utförts, för att komplettera två 

tidigare miljötekniska utredningar på fastigheterna Vallentuna-Prästgård 1:49 och 

Vallentuna-Rickeby 1:149. I den föreliggande undersökningen undersöktes även 

grannfastigheten Vallentuna-Rickeby 1:221 där det tidigare har funnits en kemtvätt 

och grafisk industri. En punkt undersöktes även på fastigheten Vallentuna-Rickeby 

1:168. Ingen av undersökningarna har visat någon förorening med klorerade 

lösningsmedel eller deras nedbrytningsprodukter i grundvattnet. Det har dock 

detekterats spår av triklormetan, tetraklormetan och tetrakloreten i markens porgas 

under de tidigare provtagningarna. 

För att ta reda på om det finns risk för spridning av klorerade lösningsmedel i 

samband med kommande markarbeten, som kan möjliggöras med den nya 

detaljplanen, har en riskbedömning gjorts baserat på resultat från denna och de 

tidigare undersökningarna. 

Grundvattenflödet är lågt i området och förutsättningarna för eventuell spridning av 

föroreningar via grundvatten är mycket små. Det ser inte ut att ha skett något spill av 

klorerade lösningsmedel på fastigheten med kemtvätten eftersom inget av proverna 

innehållit något av de analyserade ämnena i grundvatten eller porgas. 

Avrinningsvägarna från kemtvätten och ett annat riskobjekt i omgivningen 

uppströms har undersökts översiktligt och ser inte ut att leda till planområdet. Det 

bedöms inte heller finnas någon risk för spridning av klorerade lösningsmedel från 

planområdet nedströms till ytvatten. 

De halter som detekterats i porgasen ligger under Naturvårdsverkets 

referenskoncentrationer i luft. Om ämnena mot förmodan skulle spridas in i en 

framtida byggnad i planområdet så skulle de inte utgöra någon hälsorisk. Ämnena 

skulle även spädas ut ytterligare innan de når inomhusluften. Därför bedöms ämnena 

i porgasen inte utgöra någon hälsorisk för boende, arbetande eller besökande 

människor inom planområdet.  

Planerad exploatering och markanvändningen inklusive kommande markarbeten 

bedöms därmed inte medföra någon risk för spridning av klorerade lösningsmedel. 

Inga åtgärder krävs. 

2 BAKGRUND 

2.1 Ny detaljplan Gamla Polishuset föranleder miljöundersökningen 

Vallentuna kommun arbetar med en ny detaljplan för Gamla Polishuset som syftar 

till att möjliggöra nyetablering av flerbostadshus om två våningar med handel och 

servicelokaler i botten, i centrala Vallentuna.  

Inom detaljplaneringen har de två fastigheterna Vallentuna Prästgård 1:49 och 

Vallentuna-Rickeby 1:149 undersökts avseende föroreningar. Under två tidigare 

undersökningar, som utfördes av Geoveta i januari 2019 och i februari 2020, 

påträffades föroreningar avseende PCB, kobolt, zink och koppar i ytlig jord. Vid 
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båda undersökningarna har det även påträffats spår av klorerade lösningsmedel i 

markens porgas. Halterna har dock varit låga och inte bedömts innebära några risker, 

och därför har ingen åtgärd rekommenderats avseende de låga halterna. 

Rekommendationer om åtgärd har enbart getts avseende föroreningarna med PCB 

och metaller. Under sommaren 2020 har detaljplanen varit ute på samråd. Inför nästa 

samråd har kommunen beslutat att vidare undersöka om planerad exploatering kan 

orsaka en betydande spridning av lösningsmedlen. Klorerade lösningsmedel kan ha 

komplexa spridningsmönster och finnas kvar i miljön länge. När det gäller klorerade 

lösningsmedel är det också önskvärt att undersöka misstänka källor vilket inte har 

gjorts tidigare. 

På grannfastigheten Vallentuna-Rickeby 1:221 har verksamhet i form av kemtvätt 

och grafisk industri bedrivits tidigare, vilket skulle kunna vara en föroreningskälla.  

2.2 Syfte 

Geoveta har fått i uppdrag av Vallentuna kommun genom Emilie Carlsson att utreda 

risker för spridning av klorerade lösningsmedel i samband med kommande 

markarbeten som möjliggörs med den nya detaljplanen. Utredningens fokus är på 

planprojektets risker inom fastigheterna Prästgård 1:49 och Vallentuna-Rickeby 

1:149. Uppdragets syfte är även att ta reda på vilka åtgärder som kan behövas inom 

planområdets gränser om det skulle finnas risk för att spridningen ökar och att 

marken blir olämplig för känslig markanvändning (KM).  

Sammanfattningsvis är utredningens syfte att:  

- Undersöka risken för betydande spridning av klorerade lösningsmedel till och 

från planområdet under utbyggnadsfasen (markarbeten, grundläggningsarbeten 

med mera) och efter byggfasen.  

- Att om risk finns – ta fram åtgärdsmål, ta reda på möjliga tekniska åtgärder och 

uppskatta kostnader för att uppnå KM kriterier  

2.3 Upplägg 

Denna rapport inleds med att presentera den senaste provtagningen av grundvatten 

och porgas under december 2020 och januari 2021. Efter rapporteringen av resultaten 

presenteras en samlad bedömning av resultaten från alla miljötekniska 

undersökningar. Det vill säga provtagning i porgas i december 2020 och provtagning 

av grundvatten i januari 2021 sammanvägs med resultat från tidigare utförda 

miljötekniska undersökningar i jord, grundvatten och porgas i januari 2019 (Geoveta 

2019) och februari 2020 (Geoveta 2020). En riskbedömning utförs inklusive 

problembeskrivning av föroreningskällor, skyddsobjekt, exponeringsvägar samt 

spridningsvägar till och från planområdet. Om det visar sig att det finns en risk för 

spridning tas åtgärdsmål fram samt åtgärder/skyddsåtgärder inklusive en 

uppskattning av kostnader. 

2.4 Geologiska och hydrogeologiska förhållanden 

Terrängen har en svag lutning mot lågpunkt i sydväst. Planområdet är generellt flackt 

med höjdskillnader på cirka 2 meter och en markhöjd på +14 till +16 meter.  
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Jorden består av 0,3–2,5 meter lerig fyllning som överlagrar 2–10 meter lera och som 

i sin tur överlagrar ett tunt lager friktionsjord och berg. Djup till berg varierar mellan 

3,7–10 meters djup under befintlig markyta. Detta är grovt uppskattat från 

geotekniska undersökningar på omkringliggande fastigheter, samt de miljötekniska 

undersökningarna inom Vallentuna-Prästgård 1:49 och Vallentuna-Rickeby 1:149 

under 2019–2020. Enligt kartstudier så finns det inga tecken på sprickbildningar i 

berget, men det har inte undersökts i fält på fastigheterna. 

Infiltrationen inom Vallentuna-Prästgård 1:49 och Vallentuna-Rickeby 1:149 bedöms 

vara låg eftersom stora delar är asfalterade och bebyggda och för att tidigare 

grundvattenprovtagningar visat på låg tillrinning i vissa undersökta punkter. 

Grundvattnet ligger mellan 2,8–3,4 meter under befintlig markyta på Vallentuna 

Rickeby 1:149 (Geoveta 2020).  

2.5 Recipient  

Undersökningsområdet ligger inom ett avrinningsområde som har sitt utflöde i 

Vallentunasjön som omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Vallentunasjön 

uppnår idag ej god kemisk status avseende kvicksilver, polybromerade difenyletrar 

(PBDE) och perfluoroktansulfoner (PFOS). Sjön har även en dålig ekologisk status. 

Målet är att Vallentunasjön ska uppnå god ekologisk och kemisk status till 2027. 

Området ingår i Oxundaåns avrinningsområde och omfattas av en vattensamverkan 

mellan flera kommuner. Vattensamverkans mål är att sjöar och vattendrag ska ha god 

ekologisk och kemisk status enligt Vattendirektivet.  

2.6 Nuvarande markanvändning 

2.6.1 Orientering 

Undersökningsområdet omfattar fastigheterna Vallentuna-Prästgård 1:49, Vallentuna 

Rickeby 1:149 och Vallentuna-Rickeby 1:221, som ligger i centrala Vallentuna i 

korsningen mellan Mörbyvägen, Gärdesvägen och Allévägen (figur 1). Vallentuna-

Rickeby 1:221 är fastigheten som tidigare haft en kemtvätt.  

 

Figur 1. Aktuella fastigheter (streckad linje). 
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2.6.2 Vallentuna-Prästgård 1:49 

Fastigheten Vallentuna Prästgård 1:49 (figur 2) uppfördes 1954 som 

provinsialläkarmottagning och kallas idag Gamla Polishuset. Verksamheten i 

byggnaden hyser idag kommunala verksamheter och har sedan uppförandet haft flera 

funktioner som samhällsfastighet.  

 

Figur 2. Vallentuna-Prästgård 1:49. Foto taget i riktning mot söder 2019-01-17. 

2.6.3 Vallentuna-Rickeby 1:149 

Vallentuna-Rickeby 1:149 (figur 3) består av en byggnad som uppfördes samma 

tidsperiod som Gamla Polishuset. Den ligger lite längre norrut. Fastigheten omfattas 

av en byggnad med tre hyreslägenheter och restaurangverksamhet i bottenplan samt 

garage i källarplan. Den södra delen av fastigheten används som parkeringsplats och 

uteplats och den norra delen är gräsbevuxen. Huset har förmodligen haft olika 

affärsverksamheter sedan den byggdes, bland annat en skivaffär.  

 

Figur 3. Byggnaden till höger ligger på fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149. Byggnaden till 

vänster hör till Vallentuna-Rickeby 1:221. Foto taget i riktning mot nordväst 2019-01-17. 

2.6.4 Vallentuna-Rickeby 1:221 

Inom fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:221 (figur 4) har det förekommit kemtvätt 

och skrädderi. På fastigheten har det även funnits tryckeri. Fastigheten är klassad 

som ett efterbehandlingsområde och angränsar till fastigheten Vallentuna-Rickeby 

1:149. Enligt ordförande i fastighetsföreningen har endast skrädderi och strykning 

skett i lokalerna och själva kemtvättsverksamheten ska ha utförts på annan plats. 
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Både kemtvättar och tryckerier är verksamheter som enligt Naturvårdsverkets 

branschlista kan innefatta användning av klorerade lösningsmedel. 

 

Figur 4. Vallentuna-Rickeby 1:221. Lokal där kemtvätten ska ha bedrivits syns i fotots nedre 

högra hörn. Foto taget i riktning mot sydväst 2020-12-22.  

2.7 Planerad markanvändning 

Den föreslagna detaljplanen (figur 5) möjliggör för uppförande av flerbostadshus och 

för centrumändamål. Planen tillåter totalt cirka 900 m2 byggnadsarea. 

Markanvändningen klassas som känslig (KM). 

 

Figur 5. Utklipp från det senaste förslaget till detaljplan för Gamla Polishuset. Gula områden 

(B1) anges som flerbostadshus och C är centrumändamål. Från Vallentuna kommun 2020-09-

30. 



 

 
 

 
 

Uppdragsledare: Karl-Johan Lenneryd /073-347 12 65  Uppdragsnamn: Vallentuna kn Polishuset 

Datum: 2021-01-29  Geovetas uppdragsnummer: 230 664  

 

 

 

Sida 6 (18) 

Tidigare utredningar har utförts inom planområdet vid två tidigare tillfällen av 

Geoveta. I januari 2019 utfördes undersökningar inom fastigheten Vallentuna-

Prästgård 1:49 (Geoveta 2019) och i februari 2020 utfördes en undersökning inom 

Vallentuna-Rickeby 1:149 (Geoveta 2020).  

Under båda utredningarna har halter av klorerade lösningsmedel återfunnits i halter 

under referenskoncentrationer i porgas inom planområdet. Inga halter över 

detektionsgränser har återfunnits i grundvattenprover. De ämnen som detekterats i 

porgas i marken inom Vallentuna-Prästgård 1:49 är triklormetan (klorform, TCM), 

tetraklormetan (koltetraklorid, PCM) och tetrakloreten (perkloreten, PCE). Inom 

fastighet Vallentuna-Rickeby 1:149 har endast triklormetan detekterats. 

3 METOD 

I detta kapitel och i kapitel 4, Resultat, redovisas provtagningarna av klorerade 

lösningsmedel i porgas och grundvatten som utförts under december 2020 och 

januari 2021. För metodik och resultat från de miljötekniska undersökningarna som 

utfördes i januari 2019 och februari 2020 hänvisas till rapporterna daterade 2019-03-

07 (Geoveta 2019) och 2020-03-13 (Geoveta 2020).  

3.1 Provtagningspunkter 

Provtagning av grundvatten och porgas har utförts med riktad provtagning för att 

komplettera punkterna som undersökts tidigare på Vallentuna-Prästgård 1:49 och 

Vallentuna-Rickeby 1:149. Målet har varit att med så stor sannolikhet som möjligt 

hitta de högsta halterna av klorerade lösningsmedel, och dess nedbrytningsprodukter, 

som skulle kunna finnas inom fastigheterna. Eftersom ledningsgravar är misstänkta 

spridningsvägar har porgaspunkter placerats nära ledningsgravar. Grundvattenrör har 

placerats i det djupa grundvattenmagasinet eftersom tidigare undersökningar visat att 

det inte finns något ytligt grundvattenmagasin. Punkter har även placerats på 

grannfastigheten Vallentuna-Rickeby 1:221 så nära den tidigare kemtvättens 

placering som möjligt. Eftersom det inte är fastställt att den närliggande kemtvätten 

är föroreningskällan, har punkter även placerats med god ytlig täckning. Därför har 

en punkt även placerats norr om planområdet inom kommunens mark på fastighet 

Vallentuna-Rickeby 1:168. Hinder i fält har också påverkat placeringen av 

punkterna. 

En mer utförlig beskrivning av provtagningsstrategi återfinns i provtagningsplanen, 

bilaga 1. 

Provtagning av porgas är utförd i december 2020 i elva punkter. Då installerades 

även fyra grundvattenrör. Grundvattenrören provtogs i januari 2021. Provpunkterna 

redovisas i figur 6 samt i bilaga 2. Koordinater listas i nästkommande avsnitt.  
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Figur 6. Punkter för porgasmätning och installerade grundvattenrör. Namnen på porgasprover 

har förkortats i kartan till de 4 sista siffrorna i provnamnet. Grundvattenrör i ljusgrått är 

grundvattenrör från tidigare undersökningar (Geoveta 2019; Geoveta 2020). Större karta i 

bilaga 2. 

3.2 Provtagning av porgas 

Porgasprovtagning av klorerade lösningsmedel och dess nedbrytningsprodukter 

utfördes den 22 december 2020 av Irene Madariaga och Ina Moci. Provtagningen 

utfördes i totalt elva punkter (figur 5, tabell 1) med hjälp av provtagningsspjut och 

pumpar från Eurofins Pegasuslab. Spjuten installerades 0,7 meter under markytan 

och markluft pumpades in genom ampuller försedda med gasabsorberande membran 

i cirka 100 minuter enligt laboratoriets rekommendationer. Proverna lämnades in till 

laboratoriet den 23 december 2020.  
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Tabell 1. Porgasprovpunkternas koordinater angivet i SWEREF 99 18 00  

Punkt Koordinater (SWEREF 99 18 00) Plushöjd (RH 2000) 

 Norr Öst m 

G20PG7 6602224.895 154292.636 +14,878 

G20PG8 6602256.930 154320.447 +15,775 

G20PG9 6602236.359 154310.168 +15,253 

G20PG10 6602238.159 154296.208 +15,254 

G20PG11 6602192.665 154289.827 +14,477 

G20PG12 6602182.612 154283.171 +14,599 

G20PG13 6602173.178 154257.689 +12,722 

G20PG14 6602207.301 154281.055 +14,891 

G20PG15 6602241.716 154282.099 +15,296 

G20PG16 6602259.762 154283.518 +15,478 

G20PG17 6602275.226 154326.379 +16,305 

 

3.3 Installation av grundvattenrör  

Installation av grundvattenrör utfördes i fyra punkter (figur 6) den 22 och 23 

december 2021 av Liselott Kutscher och Anders Gunnarson. Miljörör av typen 

piezometer (diameter 40 mm) med 1 meter sandfilter i botten installerades i borrhål 

efter att material avlägsnats med skruvborr. Hålen fylldes sedan med sand. På 

gräsytor tätades grundvattenrören med bentonit vid markytan och på asfalterade ytor 

installerades dexlar (brunnar med brunnslock) i marknivå. Inom den södra delen av 

fastighet Vallentuna-Rickeby 1:149 gjordes försök att installera ett grundvattenrör 

vid två olika platser. Det fanns dock inte tillräckligt med vatten i dessa punkter för att 

möjliggöra grundvattenprovtagning.  

I samband med installation av grundvattenrören lodades samtliga befintliga 

grundvattenrör inom planområdet från tidigare undersökningar. Grundvattenrören 

G20GV2 och G20GV3 inom fastighet Vallentuna-Rickeby 1:149 var torra och 

G20GV1 var skadat och kunde därmed inte lodas. I detta rör har det vid tidigare 

undersökningar varit svårt att utföra omsättning av grundvattnet.   

3.4 Grundvattenprovtagning 

Grundvattenprovtagning och lodning av grundvattennivåer utfördes den 7 januari 

2020 (tabell 3) av Irene Madariaga och Elisabet Carlsson. Då grundvattenrör 

G20GV6 inte hade tillräckligt med vatten för provtagning utfördes istället 

grundvattenprovtagning i ett äldre grundvattenrör, G19GV2. Grundvattenrören 

lodades innan provtagningen. Proverna togs med peristaltisk pump efter att 

omsättning av grundvatten i röret utförts med kontroll av förändringar av 

fältparametrar så som konduktivitet, pH, och temperatur. Ett prov togs från varje rör 

och förvarades med kylklampar. Proverna lämnades in till laboratoriets 

inlämningsplats samma dag. 
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Tabell 2. Installerade grundvattenrörs koordinater samt plushöjder för rörens överkant (Ök) 

och markyta (My) som installerades i december 2020. 

Punkt Koordinater (SWEREF 99 18 00) Plushöjd (RH 2000) Kommentar 

 Norr Öst Ök (m) My (m)  

G20GV4 6602259.545 154285.774 15,377 15,449 

Stopp ca 5,5 m med 

skruvborr. GV-rör är 5 m och 

är monterat ca 5-10 cm under 

dexelkant (markytan) 

G20GV5 6602192.336 154289.327 14,711 14,446 

Stopp ca 5 m med skruvborr. 

GV-rör är 5.  

G20GV6 6602209.884 154278.087 15,569 14,970 

Stopp ca 3,4 m med 

skruvborr. GV-rör är 4 m.  

G20GV7 6602241.592 154282.016 15,273 15,289 

Stopp ca 5,3 m med slagborr, 

mycket sten i botten av hålet. 

GV-rör efter kapning är 4,55 

m och är monterat ca 4 cm 

under dexelkant (markytan)  

 

3.5 Analyser 

Samtliga prover har analyserats på Eurofins ackrediterade laboratorier avseende 

klorerade lösningsmedel och dess biprodukter. 

3.6 Utvärdering och bedömningsgrunder för analysresultat 

Naturvårdsverkets referenskoncentrationer (RfC) för inomhusluft (Naturvårdsverket, 

2009) har använts som bedömningsgrunder för analysresultat av klorerade 

lösningsmedel i porgas. Analysresultaten för grundvatten har utvärderats mot 

sammanställda rikt- och gränsvärden från Naturvårdsverket (2007).   

3.7 Inmätning 

Inmätning av installerade grundvattenrör och punkter för porgasmätningar utfördes 

med en GPS av typen RTK Trimble R10. Koordinater och höjder anges SWEREF 99 

18 00 respektive RH 2000.  

4 RESULTAT 

I detta kapitel redovisas provtagningen som utfördes i december 2020 och januari 

2021. För metodik och resultat från de miljötekniska undersökningarna som utfördes 

i januari 2019 och februari 2020 hänvisas till rapporterna daterade 2019-03-07 

(Geoveta 2019) och 2020-03-13 (Geoveta 2020). En sammanfattande bedömning av 

föroreningssituationen med tillhörande riskbedömning och rekommendationer följer i 

kapitel 5 och framåt. 

4.1 Grundvattennivåer 

Lodade vattennivåer i samtliga grundvattenrör inom planområdet presenteras i tabell 

3.  
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Tabell 3. Lodade vattennivåer i samtliga grundvattenrör och rörens koordinater angett i 

SWEREF 99 18 00 samt plushöjder i RH 2000 vid rörens överkant (Ök) och markyta (My).  

Punkt Koordinater GV-rör Plushöjd GV-rör Grundvattennivå Totaldjup  Kommentar 

 Norr Öst 

Ök 

(m) My (m) 

m från 

rörkant Plushöjd  

m från 

rörkant  

G19GV1 6602209.805 154266.278 15,289 14,624 3,58 +11,7 6  

G19GV2 6602201.927 154291.075 14,920 14,701 3,47 +11,5 6  

G19GV3 6602168.349 154280.853 14,610 14,2214 3,51 +11,1 7  

G20GV1 6602223.820 154299.842 15,772 15,016 Torrt  2 

5 m grundvattenrör 

från början. Rör 

har blivit böjt och 

lock saknas.  

G20GV2 6602263.095 154305.071 16,148 15,610 Torrt  4 

Lerigt i botten. Rör 

från början 5 m..  

G20GV3 6602261.067 154318.825 16,802 15,796 Torrt  3,85 

Lerigt i botten. Rör 

från början 5 m. 

G20GV4 6602259.545 154285.774 15,377 15,449 3,4 +12,0 5  

G20GV5 6602192.336 154289.327 14,711 14,446 3,13 +11,6 5  

G20GV6 6602209.884 154278.087 15,569 14,970 3,9 +11,7 4  

G20GV7 6602241.592 154282.016 15,273 15,289 3,3 +12,0 4,55  

4.2 Grundvattenanalyser 

Analysresultaten för klorerade lösningsmedel med biprodukter i samtliga 

grundvattenprover visade att det inte förekom några halter över laboratoriets 

detektionsgränser. Analysresultaten presenteras i bilaga 3. 

4.3 Porgas 

Analysresultaten för klorerade lösningsmedel med biprodukter i samtliga 

porgasprover visade att det inte förekom några halter över laboratoriets 

detektionsgränser. Analysresultaten presenteras i bilaga 4. 

5 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV 

FÖRORENINGSSITUATIONEN 

I följande avsnitt presenteras en samlad bedömning av resultaten från provtagningen 

i porgas och grundvatten som redovisats ovan. Sammanvägningar görs även med 

resultat från tidigare utförda undersökningar (Geoveta 2019, Geoveta 2020).  

5.1 Klorerade lösningsmedel 

Det förekommer inga föroreningar av klorerade lösningsmedel eller dess biprodukter 

i halter över tillämpbara riktvärden, varken inom planområdet (Vallentuna Rickeby 

1:149 och Vallentuna-Prästgård 1:49) eller inom grannfastigheten Vallentuna-

Rickeby 1:221 där en tidigare kemtvätt har misstänkts. Spår av ämnena har enbart 

detekterats i mycket låga halter i porgas. De låga halter som detekterats har hittats i 5 

av 20 undersökta punkter (figur 7). De detekterade halterna presenteras i tabell 4 och 

5. 
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Figur 7. Undersökta punkter där klorerade lösningsmedel detekterats i låga halter i porgas. 

Sammanställt resultat från föreliggande undersökning (december 2020 och januari 2021) och 

undersökningar i januari 2019 (punkter märkta GP, Geoveta 2019) och februari 2020 (punkter 

märkta PG, Geoveta 2020). 

Tabell 4. Analysresultat från porgasprovtagning den 24 januari 2019 inom fastigheten 

Vallentuna-Prästgård 1:49 i jämförelse med referenskoncentrationer (Rfc) enligt 

Naturvårdsverket 2009. 

Ämnen Riktvärden  GP02 GP03 

 µg/m3   

Triklormetan 

(kloroform) 

140  0,18 

Tetraklormetan 6,1 0,47 0,38 

Tetrakloreten 200 1,1 0,15 
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Tabell 5. Analysresultat från provtagning av porgas inom fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149 

som gett halter över laboratoriets detektionsgränser. Resultat visas i jämförelse mot 

referenskoncentrationer för inomhusluft och riskbaserande nivåer för inomhusluft från 

Naturvårdsverket (2009). Halterna har även jämförts mot ett riktvärde justerat för en 

förväntad utspädning från jord in i byggnader.  

Ämnen Riktvärden  

Justerat 

riktvärde VR PG2 VR PG4 VR PG6 

 µg/m3 1/10    

Triklormetan 

(kloroform) 140 1400 3,3 0,97 1,3 

6 RISKBEDÖMNING 

6.1 Riskbedömningens syfte och avgränsningar 

Planområdet är tänkt att användas som bostadsområde med flerbostadshus om två 

våningar med handel och servicelokaler i botten.  

Syftet med riskbedömningen är att undersöka om det kan finnas en betydande risk 

för spridning av klorerade lösningsmedel inom, till och från planområdet under 

utbyggnadsfasen och efter byggfasen.  

Bedömning av risker inom planområdet har utgått från dagens markförhållande och 

framtida markanvändning som avser både permanent och tillfällig vistelse av 

människor inom området.  

6.2 Konceptuell modell 

I en konceptuell modell redovisas hur en förorening kan spridas och hur 

skyddsobjekt kan riskera att exponeras för föroreningar och ligger till grund för 

bedömning av risker. En konceptuell modell över de tänkbara spridnings- och 

exponeringsvägar för klorerade lösningsämnen visas i figur 8.  
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Figur 8 visar en konceptuell modell med tänkbara spridnings- och exponeringsvägar som 

hänsyn tagits till vid bedömning av risker.  

 

6.3 Föroreningar och föroreningskällor  

De klorerade lösningsmedel som återfunnits i spårhalter i markens porgas är 

triklormetan, tetraklormetan och tetrakloreten. De klassas som troligen cancerogena 

för människor och misstänks kunna ge cancer. Detta enligt International Agency for 

Research on cancer (IAEC) och kemikalieinspektionen (KemI).  

Ämnena har hittats inom fastigheterna Vallentuna-Prästgård 1:49 och Vallentuna-

Rickeby 1:149, men inte inom Vallentuna-Rickeby 1:221. Baserat på denna och de 

tidigare undersökningarna är bedömningen att fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:221 

inte utgör något betydande källområde för klorerade lösningsmedel.  

6.3.1 Källor till tetraklormetan, triklormetan och tetrakloreten 

6.3.1.1 Naturligt ursprung 

Eftersom halterna är låga och inga ämnen har detekterats på Vallentuna-Rickeby 

1:221 är bedömningen att den misstänkta kemtvätten inte utgör något källområde. 

Det finns andra källor till klorerade lösningsmedel i samhället än just utsläpp från 

olika förorenande verksamheter. I stadsmiljö uppmäts ibland låga bakgrundshalter av 

klorerade lösningsmedel som inte kan härledas till föroreningar från en specifik 

källa.  

Tetraklormetan (PCM), vilket även kallas koltetraklorid, Freon-10 eller halon-104, 

kan bildas naturligt i mark. Enligt SGF (2011) kan både tetraklormetan och 
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triklormetan som bildats naturligt tränga djupt ned i geologiska formationer och 

orsaka mätbara halter i grundvattenakvifärer. Tetraklormetan har förmåga att lösa 

många organiska föreningar och har därmed använts som lösningsmedel och även 

som extraktionsmedel. Denna förening brukar inte användas inom kemtvättning eller 

för avfettning.  

PCM kan brytas ner till triklormetan (kloroform/TCM, Wiedermeier 1998) som 

också detekterats i låga halter inom fastigheterna. Denna form av förening brukar 

inte heller användas inom kemtvätt. Triklormetan bildas i spårhalter vid klorering av 

dricksvatten (<20 μg/l), och kan även bildas naturligt i marken och av vissa barrträd, 

om än i mycket låga halter. 

6.3.1.2 Förorenat grundvatten utanför undersökningsområdet 

Tetrakloreten (perkloreten, PCE) brukar ofta förknippas med kemtvättverksamheter, 

där det fungerat som lösningsmedel vid textiltvätt. Ämnet har även använts för 

industriell avfettning. Eftersom PCE inte hittats på Vallentuna-Rickeby 1:221 och 

spårhalterna på grannfastigheterna är låga, är bedömningen att källan inte är den 

kemtvättsverksamhet som eventuellt bedrivits där. Ämnena skulle kunna komma från 

mark som är i kontakt med samma grundvattenmagasin någonstans uppströms i 

avrinningsområdet, utanför undersökningsområdet. Grundvattenmagasinets exakta 

utbredning har inte undersökts, men några ledtrådar kan ses. De grundvattenrör som 

har installerats har generellt haft låg tillrinning och vissa har varit helt torra. Det har 

knappt gått att hitta något grundvatten alls på den norra fastigheten Vallentuna-

Rickeby 1:149. Det tyder på att grundvattenflödet inom fastigheten är lågt och risken 

för betydande spridning av klorerade lösningsmedel via grundvatten därmed är liten. 

Den generella strömningsriktningen för ytvatten är från norr till söder, och 160 meter 

norr om undersökningsområdet finns ett ej riskklassat objekt i Stockholms 

länsdatabas över potentiellt förorenade områden. Objektet, med id 175 503, utgörs av 

en elektroteknisk industri (tabell 6) vilket är en typ av verksamhet som kan innefatta 

användning av klorerade lösningsmedel. Avrinningsvägar i omgivningen har dock 

modellerats lite mer i detalj med Scalgo Live som baseras på digitala 

höjddatamodeller från området. Naturliga avrinningsområden för grundvatten brukar 

ofta överensstämma väl mot ytvattenavrinningsområden. Modelleringen visar att den 

egentliga avrinningsvägen både från objektet 175 503 och kemtvätten på Vallentuna-

Rickeby 1:221 (objekt id 124 052) leder mot sydväst och inte korsar varken 

fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149 eller Vallentuna-Prästgård 1:49. Eftersom 

vattnet inte avrinner från verksamheterna mot planområdet, och eftersom det inte 

heller finns mycket grundvatten här, är det därmed inte troligt att de utgör något 

källområde för ämnen som hittats i porgasen. 

Själva planområdet har inte något tydligt avrinningsområde, vilket främst beror på att 

denna del av Vallentuna är kraftigt bebyggt. Modellen ger flera små 

avrinningsområden inom Vallentuna centrum öster om planområdet. Planområdet 

verkar bestå av flera av dessa avrinningsområden. I verkligheten finns det även 

ledningsgravar i omgivningen, vilket ändrar dag- och grundvattnets naturliga 

strömningsriktning ytterligare. Det har modellen inte tagit hänsyn till. Eftersom inga 

av de östra avrinningsområdena innefattar några objekt i Stockholms länsdatabas 

finns det inga misstänkta källområden öster om planområdet. 
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Figur 9. Modellerade avrinningsvägar, avrinningsområden och MIFO-objekt i planområdets 

närhet. Blå linjer är avrinningsvägar vid 10 mm regn, svarta pilar är uppskattad 

strömningsriktning, färgade polygoner är olika avrinningsområden, E är ej riskklassade objekt 

från Länsstyrelsens länsdatabas över potentiellt förorenade områden. Terränglinjer visas även. 

Planområdet i rött. Modellering utförd i Scalgo. 

Tabell 6. Ej riskklassade objekt enligt Stockholms länsdatabas över potentiellt förorenade 

områden, närmast planområdet. 

Objekt Id Primär bransch Sekundär bransch 

124 052 Kemtvätt – med klorerade 

lösningsmedel 

Grafisk industri 

175 503 Elektroteknisk industri  

Om PCE kommer från någonstans utanför planområdet så är det möjligt att spår av 

det har transporterats till undersökningsområdet via ledningsgravar. Den närliggande 

kemtvätten på Vallentuna-Rickeby 1:221 har ledningsgravar som korsar en annan 

ledningsgrav som leder in på den norra delen av fastigheten Vallentuna-Prästgård 

1:49 (figur 7). Ledningsgraven når dock inte ända fram till punkten GP03 i 

fastighetens södra hörn där PCE detekterats i porgas i januari 2019. Det nya 

grundvattenröret G20GV6 är installerat på denna ledningsgrav och inga klorerade 

lösningsmedel har detekterats i grundvattenprovet. Husgrunden ligger sannolikt i 

fyllning av grovt material så det finns en viss möjlighet att PCE kan ha spridit sig 

från ledningsgraven till GP03 via fyllning, men det är inte troligt att det skett i någon 

betydande mängd. 

Ledningsgraven som leder in på Vallentuna-Prästgård 1:49 korsar även 

ledningsgravar som kan vara i kontakt med ledningsgravar i Vallentuna centrum 

öster om planområdet. Det är dock inte troligt att ämnena kommer från någon annan 
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verksamhet än den på Vallentuna-Rickeby 1:221 eftersom det inte finns några andra 

misstänkta källor i den närmaste omgivningen eller uppströms.  

6.3.1.3 Lokalt spill 

På grund av kontakten med ledningsgraven på Vallentuna-Rickeby 1:221 är det inte 

helt omöjligt att det finns små mängder klorerade lösningsmedel i grundvattnet under 

huvudbyggnaden på Gamla Polishuset som kan härröra från lokalt spill från någon 

icke identifierad aktivitet på Vallentuna-Prästgård 1:49. Om spill har skett har det 

enbart varit i begränsad omfattning så att det idag bara finns kvar spår av ämnena. 

Planerad exploatering, inklusive rivnings- och markarbeten, bedöms därför ej 

medföra en betydande spridning av klorerade lösningsmedel. 

6.4 Skyddsobjekt 

I riskbedömningar brukar skyddsobjekt delas in i olika huvudkategorier: människor, 

miljö och naturresurser. Dessa skyddsobjekt är oftast nära sammankopplade på olika 

sätt.  

6.4.1 Miljö 

Mark- och grundvattenmiljöerna ingår inte i några utpekade skyddsområden. 

Vallentunasjön omfattas dock av miljökvalitetsnormer (MKN), varför 

Vallentunasjöns ytvattenekosystem ses som ett huvudsakligt skyddsobjekt. 

6.4.2 Människors hälsa 

Skyddsobjekten avseende hälsorisker utgörs av de människor som i framtiden 

planeras att bo eller besöka området. Hänsyn tas även till de personer som kommer 

att arbeta på området.  

6.5 Spridnings- och exponeringsvägar 

6.5.1 Spridning från porgas till inomhusluft 

När de framtida byggnaderna är på plats finns en risk för att flyktiga föroreningar ska 

kunna spridas genom bottenplattan och väggar in i inomhusluften. Transporten av 

flyktiga föroreningar, som klorerade lösningsmedel, sker från jordpartiklarna i 

vertikal- och horisontalled genom jordens porgas. Tetraklormetan, triklormetan och 

tetrakloreten är de enda klorerade lösningsmedlen som detekterats i porgasen. 

Halterna ligger väl under referenskoncentrationen (RfC enligt Naturvårdsverket 

2009) och kommer spädas ut ytterligare under transport in i en byggnad. Halterna av 

dessa ämnen innebär därför ingen risk vid exponering av inomhusluft.  

Alla grundvattenprover visar också att klorerade lösningsmedel inte förekommer i 

grundvattnet och därmed inte innebär någon spridningsrisk.  

6.5.2 Markarbeten 

Vid förändrade förhållanden på platsen, till exempel vid markarbeten där man rör om 

i jordmassorna, ökar generellt risken för spridning av föroreningar. Vid penetrering 

av jorden vid exempelvis pålning kan nya spridningsvägar öppnas upp till och från 

grundvattnet. Det finns inget grundvatten inom den norra delen av fastigheten 

Vallentuna-Rickeby 1:149. Grundvattnet inom den absolut sydligaste delen av 

fastigheten har också haft mycket låg omsättning. Detta indikerar att 
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grundvattenflödet är mycket lågt inom fastigheten och att förutsättningar för 

eventuell spridning av föroreningar via grundvatten därmed skulle vara mycket små 

även om det hade funnits några klorerade lösningsmedel i grundvattnet. 

En viss spridning kan ske med porgasen ut i luften då porgasen inte skyddas under de 

hårdgjorda ytor som finns idag. Utspädningen blir då mycket större än 

referenskoncentrationerna för inomhusluft och ämnena medför inte någon risk för 

exponering. 

7 ÅTGÄRDER  

Bedömningen är att ingen miljö- eller hälsofarlig spridningsrisk finns i området, då 

grundvattnet inte har några detekterbara halter av klorerade lösningsmedel och 

porgasen har halter långt under rekommenderade gränsvärden.  

Det finns inget behov av att åtgärda några klorerade lösningsmedel i 

undersökningsområdet. Ingen åtgärdsplan behöver tas fram.  

Vid markarbeten inom fastigheten rekommenderas dock att personal ska vara 

uppmärksam på avvikande material i marken. Om avvikelser upptäcks vid 

markarbeten rekommenderas tillkommande provtagning vid visuellt avvikande 

jordmaterial eller lukter. 

8 SLUTSATS 

Eftersom halterna konstant varit låga i alla undersökningar av porgas och inga spår 

av ämnena har hittats i grundvattnet är bedömningen att det inte finns något 

källområde inom undersökningsområdet.  

Förorening i grundvatten varierar generellt lite rumsligt och tidsmässigt. Resultaten 

som visat att det inte finns klorerade lösningsmedel i grundvattnet bedöms som 

pålitliga. De låga halterna i porgasen och avrinningens riktning som inte leder in på 

planområdet stöder det. Bedömningen är att det inte finns någon betydande mängd 

lösningsmedel i grundvattnet inom planområdet. Därmed finns det inte någon risk för 

att klorerade lösningsmedel kan spridas av att marken penetreras och grundvattnet 

påverkas vid markarbeten. Människor som kommer vistas i planområdet i framtiden 

bedöms inte komma att utsättas för hälsorisker. Inga åtgärder krävs avseende 

klorerade lösningsmedel. 
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PROVTAGNINGSPLAN 

Allmänt 

Fastighet: 
Vallentuna-Prästgård 1:49, 
Vallentuna-Rickeby 1:149 X-koord:

Adress: Mörbyvägen 1, Vallentuna Y-koord:

Tidplan: 
Preliminär tidplan för fältarbete (med borrigg) 1 dag i vecka 52, 2020, och 1 dag i 
vecka 2, 2021. Fältpersonal är preliminär. 

Kontaktuppgifter 

Beställare: Vallentuna kommun Provtagare 1: Liselott Kutscher 

Kontaktperson: Emilie Carlsson* Provtagare 2: Irene Madariaga 

Tel: 
08-587 84 936,
emilie.carlsson@vallentuna.se Fälttekniker: Anders Gunnarson 

Adress: Besök: Tuna torg 1 Laboratorium: 
Eurofins Environment och 
Eurofins Pegasus 

*Emilie har semester v 52 och är tillbaka 13 januari. Aina (aina.larsson@vallentuna.se,
08-587 850 51) är också kontaktperson, hon har semester v. 52 men kan eventuellt nås
på 0736838187. Vid frågor under den tiden kan annars kontakt tas via
plan@vallentuna.se

Syfte och mål med undersökningen 
Syftet är att undersöka risken för betydande spridning av klorerade lösningsmedel till och från 
detaljplanområdet (Vallentuna-Prästgård 1:49, Vallentuna-Rickeby 1:149) under utbyggnadsfasen 
(markarbeten, grundläggningsarbeten osv) och efter byggfasen. 
Syftet är även att undersöka om risk finns för betydande spridning av klorerade lösningsmedel, och i 
så fall ta reda på möjliga tekniska åtgärder samt kostnader för dem för att möjliggöra önskad 
markanvändning (bostäder med mera). Förslag på åtgärder kan alltså behöva avse utbyggnadsfasen 
och åtgärder för att säkra framtida boendemiljö. 

Utredningens fokus ska vara på planprojektets risker inom fastigheterna Vallentuna-Prästgård 1:49 
och Vallentuna-Rickeby 1:149 och vilka eventuella åtgärder som behövs inom planområdets gränser 
och kostnader för dem, för att säkerställa att inte öka spridningen och att marken blir lämplig för 
känslig markanvändning. 
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Observera att uppdraget inte är att avgränsa källan eller ta fram åtgärder för sanering av källan osv. Detta 
eftersom föroreningskällan sannolikt ligger utanför planområdet och därför finns ingen rådighet över den 
inom planprocessen. 
 
Det finns en närliggande fastighet som tidigare haft en kemtvätt, Vallentuna-Rickeby 1:221. Fastigheten 
inkluderas även i undersökningen, eftersom den eventuellt skulle kunna vara en källa till spridning av 
klorerade lösningsmedel på Vallentuna-Prästgård 1:49, Vallentuna-Rickeby 1:149. En ytterligare fastighet 
uppströms planområdet ingår också, Vallentuna-Rickeby 1:168. 
 
Efter genomförd miljöteknisk undersökning ska en riskbedömning utföras med stöd av tidigare och 
nya undersökningsresultat. Syfte med dessa är att uppskatta vilka risker för spridning det finns till 
och från planområdet, vad föreningssituationen innebär inför en framtida exploatering och om 
riskerna behöver reduceras för att det inte ska uppstå oacceptabla effekter på miljö och människors 
hälsa. Resonemang ska föras över möjliga spridningsvägar av föroreningar till och från planområdet. 
 
Vid behov ska åtgärdsmål och åtgärdsplan tas fram. 
 

  

 

 Bakgrund till undersökningen 

 

Den föreslagna detaljplanen för Gamla Polishuset ska möjliggöra bostäder på fastigheterna samt 
centrumverksamhet på Vallentuna Rickeby 1:149 genom en nybyggnation på fastigheten Vallentuna-
Prästgård 1:49 samt en om- eller nybyggnation på fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149. 
Tidigare miljötekniska undersökningar inom fastigheterna har påvisat förekomst av klorerade 
lösningsmedel i porgas på båda fastigheterna. Ingen förekomst av klorerade lösningsmedel har kunnat 
påvisas i grundvattnet. Prover har tagits ur tre rör på Vallentuna-Prästgård 1:49 och ur ett rör på 
Vallentuna-Rickeby 1:149).  
Markarbeten i samband med om- och nybyggnationen inom fastigheterna bedöms kunna medföra en risk 
för att klorerade lösningsmedel sprids, exempelvis i samband med schaktning. För att kunna bedöma 
behovet av riskreducerande åtgärder behövs mer omfattande provtagning av klorerade lösningsmedel i 
porgas och grundvatten. 

Källan till spåren av klorerade lösningsmedel misstänks vara den kemtvättsverksamhet som tidigare 
bedrivits på grannfastigheten Vallentuna-Rickeby 1:221. Inga undersökningar har gjorts inom denna 
fastighet. Kommunen har dock haft kontakt med en tidigare ordförande (satt i 25–30 år) för 
bostadsrättsföreningen på Vallentuna-Rickeby 1:221, Brf Asken. De uppgifter som lämnats är: 

• Det har aldrig inte tvättats i lokalen 
• Tvätteriet var verksamt i två år, sedan blev det ett nytt tvätteri som inte heller skötte tvätten på 

plats. 
• Tvätteriet var placerat i mittersta lokalen som nu är en redovisningsbyrå 
• Det har alltid varit bostadsrätter, precis som träffpunkten som ägs av kommunen. 
• Tryckeri från 1989 efter tvätteriet (tryckeri dvs. grafisk industri är också en verksamhet som kan 

ge risk för spridning av klorerade lösningsmedel, Geovetas kommentar) 
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Figur 1. Flygbild över de två fastigheterna som är under omarbetning i detaljplan. Vallentuna-
Rickeby 1:221 är den fastighet där tidigare kemtvätt funnits, markerad med stjärna (Geoveta, 2020). 

 
Vid den nordliga fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149 påträffades triklormetan (kloroform) i porgas i tre 
av sex provpunkter. Den högsta uppmätta halten var 3,3 μg/m (referenskoncentrationen för inomhusluft är 
140 μg/m). Övriga undersökta klorerade lösningsmedel förekom inte i halter över detektionsgränsen.  
 
På den sydliga fastigheten, som har antagits ligga nedströms i förmodad strömningsriktning för 
grundvattnet, påträffades tetraklormetan (högsta halt 0,47 μg/m) och tetrakloreten (högsta halt 1,1 μg/m) i 
två av tre punkter. I en av de två punkterna förekom även triklormetan (kloroform) (0,18 μg/m). 
 
Geologi 
Jorden består av 0,3–2,5 meter lerig fyllning som överlagrar 2–10 meter lera och som i sin tur överlagrar 
ett tunt lager friktionsjord och berg. Djup till berg varierar mellan 5–10 meters djup under befintlig 
markyta. Detta är grovt uppskattat från geotekniska undersökningar på omkringliggande fastigheter, samt 
miljötekniska undersökningar inom de aktuella fastigheterna 2019–2020. Enligt kartstudier så finns det 
inga tecken på sprickbildningar i berget, men det har inte undersökts i fält på fastigheterna. 
Grundvattennivåer i området bedöms ligga mellan 3,3 och 3,6 m under nuvarande markytan och förväntas 
kunna stiga till 3,0 m under markytan. 
Det finns ett djupt grundvattenmagasin. 
 
Övrigt 
Provrör från tidigare undersökningar finns fortfarande kvar. För Vallentuna-Rickeby 1:149 är det ännu 

Vallentuna- 
Rickeby 1:168 

Vallentuna- 
Rickeby 1:221 
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oklart hur grundläggning ska ske men för Vallentuna-Prästgård 1:49 finns en plan för detta. 
Provtagning utanför planområdet i syfte att bedöma spridningsrisk kan vid behov vara möjligt. 
Planområdet gränsar till kommunal mark som går att nyttja och kommunen för en dialog med 
bostadsrättsföreningen (ägare) på Vallentuna-Rickeby 1:221, där den tidigare kemtvätten varit placerad. 
Beroende på bostadsrättsföreningens inställning kan det bli möjligt med provtagning på den fastigheten. 

 

 Underlag 

 

• Miljöteknisk markundersökning på Vallentuna-Prästgård 1:49, Gamla Polishuset, Geoveta, 2019-
03-07 

• Miljöteknisk markundersökning Vallentuna-Rickeby 1:149, Geoveta, 2020-03-13 
• Korttidsstöd-klorerade alifater Vallentuna, SGI, 2020-09-30 
• Mifo historik F0115-0506, 2005-06-16 
• Grundläggningsutredning för Vallentuna-Prästgård 1:49 
• Kartor från ledningskollen (obs passerat utgångsdatum) 
• Närliggande geotekniska undersökningar, 

o Kulturhuset 
o Årtidsvägarna 
o Översiktlig geoteknisk undersökning 1964 område 6 
o Gärdesvägen 

 

 

  

 

 Ledningsutsättning 

 
Kontakt med ledningsägare för ledningsutsättning tas i god tid före provtagning. 

 

 

  

 

 Ingående moment 

 

• Platsbesök utfört före upprättande av denna provtagningsplan 
• Installation och provtagning av 3 grundvattenrör på Vallentuna-Prästgård 1:49 och Vallentuna-

Rickeby 1:149, samt 2 grundvattenrör på Vallentuna-Rickeby 1:221. 
• Installation och provtagning av 8 porgasspjut på Vallentuna-Prästgård 1:49 och Vallentuna-

Rickeby 1:149, 2 porgasspjut på Vallentuna-Rickeby 1:221 och 1 porgasspjut på Vallentuna-
Rickeby 1:168 längs med Gärdesvägen. 

• Inmätning av provtagningspunkter, samt inmätning och avvägning av grundvattenrör 
• Fältanalys av grundvatten med flödescell 
• Laboratorieanalys av grundvatten och porgas 

Planerat läge för provtagningspunkter redovisas i bilaga 1. 

 

 

 

 Konceptuell modell 

 Preliminär skiss på spridningsvägar ses i den konceptuella modellen i figuren nedan.  
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Figuren visar en konceptuell modell över tänkbara spridningsvägar som ska undersökas i marken. 

 

 

 Provtagningsstrategi 

 

Provtagning av grundvatten och porgas utförs med riktad provtagning på de två fastigheterna Vallentuna-
Prästgård 1:49 och Vallentuna-Rickeby 1:149, för att komplettera tidigare undersökta punkter. Det innebär 
att prover tas strategiskt i syfte att med så stor sannolikhet som möjligt hitta de högsta halterna av 
klorerade lösningsmedel, och dess nedbrytningsprodukter, som skulle kunna finnas inom fastigheterna. 
Provpunkter placeras inriktat på misstänkta spridnings- och exponeringsvägar i den mån det är möjligt. 
Ledningsgravar är misstänkta spridningsvägar. Därför bör porgasprovtagning utföras nära ledningsgravar. 
Av säkerhetsskäl bör dock installation av grundvattenrör undvikas direkt vid ledningsgravar. 
Grundvattenrör placeras i det djupa grundvattenmagasinet, det vill säga i friktionsjorden under leran, 
eftersom tidigare undersökningar visat att det inte finns något ytligt grundvattenmagasin. 
 
Om tillträdes ges till fastighet Vallentuna-Rickeby 1:221, där kemtvättsverksamhet tidigare har bedrivits, 
ska två punkter provtas för grundvatten och två för porgas inom denna fastighet enligt samma metod som 
på de tidigare nämnda provtagningsplatserna. Provtagning utanför fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:149 
och Vallentuna-Prästgård 1:49 bedöms nödvändig för att kunna utföra en säkrare bedömning om 
föroreningarna inom planområdet endast är lokala eller om de härstammar från grannfastigheten samt om 
de kan utföra en risk vid upprättande av nya bostäder inom planområdet. Provtagningen inom Vallentuna-
Rickeby 1:221 föreslås utföras så nära den tidigare kemtvättens och dess ledningars placering som möjligt.  

Eftersom det inte är fastställt att den närliggande kemtvätten är föroreningskällan, ska hänsyn tas till att 
föroreningen kan komma även från andra källor. Därför bör punkter även placeras med god ytlig täckning.  
Om möjligt utförs av denna anledning även provtagning av porgas i en punkt norr om planområdet inom 
kommunens mark längs med Gärdesvägen på fastighet Vallentuna-Rickeby 1:168. Detta görs för att 
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undersöka huruvida föroreningar kan härstamma från andra ledningsgravar uppströms planområdet. Om 
det inte är möjligt så flyttas punkten från Vallentuna-Rickeby 1:168 till Vallentuna-Rickeby 1:221. 

Helst ska grundvattenrör placeras där djupet till berg bedöms som störst, men detta kan vara svårt på grund 
av platsbrist. Då syftet med grundvattenprovtagningen är att identifiera förekomst av klorerade 
lösningsmedel och då dessa ämnen är tunga, prioriteras att få ned röret så långt ned som möjligt. Därför 
kan stålrör komma att väljas även om detta inte är optimalt material där sulfidleror riskerar att förekomma, 
men om möjligt ska miljörör användas. Metod och material avgörs dock i fält. 

Hänsyn tas även till att det finns hinder i fält och att vissa punkter redan har undersökts i området. 

Planerat läge för provtagningspunkter redovisas i bilaga 1. Eventuella justeringar av provpunkternas läge i 
fält görs utifrån ovan beskriven provtagningsstrategi. 

Provtagningsmetoder och rengöring 
• Grundvattenrör i PEH med 1 meter filterrör används vid installation. Om installation av PEH rör

inte är möjligt på grund av markförhållande kan annan rörtyp komma att användas.
• Sandfilter installeras runt filterröret, och borrhålet tätas med bentonit i markytan.
• Porgasspjut tätas med bentonit runt kanterna, och luft pumpas in genom ampuller försedda med

gasabsorberande membran i cirka 120 minuter (enligt instruktion från laboratoriet).
• Grundvattenprover tas med peristaltisk pump med flödescell
• Utrustning rengörs enligt standardrengöring
• Provtagning och rengöring utförs enligt metodbeskrivningar i SGF 2:2013, se bilaga 2 och 3.

Provberedning i fält

Instruktioner från laboratoriet följs. 

Provmärkning 
Grundvattenrör numreras med G för Geoveta, årtal, tillägget GV för grundvattenrör, och nummer, t.ex. 
G21GV001, G21GV002 osv. 

Porgasprover märks med tillägget PG, t.ex. G21PG004 

Provhantering 

Samtliga grundvattenprover kylförvaras i fält med kylväska med frysklampar. Prover levereras samma dag till 
laboratoriets inlämningsställe. 

Porgasprover och vattenprover förvaras separat. 
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Fältanalys Antal analyser per medium 

Instrument Ingående 
parametrar Jord Grundvatten Asfalt Porgas 

Flödescell pH, kond, temp 3 

Fältanalys utförs av (namn): 

Irene Madariaga 

Laboratorieanalys Antal analyser per medium 

Analyspaket Ingående 
parametrar Jord Grundvatten Asfalt Porgas 

SL588 

Klorerade 
lösningsmedel 

och 
nedbrytnings-

produkter 

5 

PLUUV 
Klorerade 

lösningsmedel 
och 

nedbrytnings-
produkter 

11 

Analyser utförs av (laboratorium): 

Eurofins Environment (grundvatten) Eurofins Pegasuslab (porgas) 

Tidigare undersökningar inom området 
• Miljöteknisk markundersökning på Vallentuna-Prästgård 1:49, Gamla Polishuset, Geoveta, 2019-

03-07
• Miljöteknisk markundersökning Vallentuna-Rickeby 1:149, Geoveta, 2020-03-13

Spår av klorerade lösningsmedel har hittats i porgasen i båda undersökningarna, men inte i jord eller 
grundvatten. 

Redovisning och dokumentation av miljöprovtagning 

•

Samtliga provtagningar dokumenteras i fältprotokoll för respektive provtagningsmetod. Installation av 
grundvattenrör redovisas i därtill avsett protokoll. Allmänna förhållanden på platsen dokumenteras i 
protokoll. Protokollmallar som är baserade på SGF 2:2013 används. Provtagningspunkter redovisas i plan 
och med SGF:s beteckningssystem. Provtagningspunkter redovisas i dwg-fil och i shape-fil, 
koordinatsystem SWEREF 99 1800. 
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 Utsättning och avvägning 

•  
• Utsättning av provpunkter görs med GPS. 
• Höjdsystem är RH 2000 
• Referenssystem är SWEREF 99 1800  

 

  

 

 Hälsa och säkerhet 

 

Riskbedömning för arbetsmiljö finns i bilaga 4. 

Det finns konstaterade föroreningar i jorden.  
• På Vallentuna-Prästgård 1:49 finns PCB i ytlig jord. 
• På Vallentuna-Rickeby 1:149 finns PCB7, kobolt, zink och koppar i ytlig jord. 

 

 
På nämnda fastigheter har klorerade lösningsmedel återfunnits i porgas från mark i koncentrationer under 
risker för hälsa. Risk finns dock för att det kan finnas högre koncentrationer av klorerade lösningsmedel. 
 

 

 Avvikelser 

 

Mindre justeringar av provpunkters antal och läge kan vara aktuella utifrån hinder i terrängen. Justeringar 
som görs i enlighet med provtagningsstrategin kan beslutas av fälttekniker. För övriga justeringar 
kontaktas uppdragsledare för beslut.  

Eventuella avvikelser från provtagningsplanen dokumenteras. 

 

  

 

 Praktisk information 

•  

• Uppdraget omfattas av tidspress. Hela utredningen inklusive rapportering ska vara klara senast 30 
januari 2021. Expressanalyser ska beställas.  

• Kommunen ska kontinuerligt hållas informerad över eventuella komplikationer som kan uppstå 
vid undersökningen. 

• Återställning av mark ska ske till ursprungligt skick. 
• För tillträde kontakta beställarens kontaktperson 
• Alla nödvändiga tillstånd ska finnas tillgängliga 
• Grundvattenrör förses med låsbara lock 
• Grundvatten från omsättningspumpning leds till dagvattenbrunn inom området 
• Eventuella skador som uppkommer i asfalt lagas med kallasfalt. 
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Bilaga 12

Metodbeskrivning för  
grundvattenprovtagning

I denna bilaga finns metodbeskrivning för grundvattenprovtagning med pump. 
Protokoll för grundvattenprovtagning finns i bilaga 6. Då utförande av grund-
vattenprovtagning har många moment som är kvalitetskritiska beskrivs några 
av dessa inledningsvis mer utförligt. Därefter finns metodbeskrivningen för 
provtagning med pump. För installation av grundvattenrör se bilaga 11.

Provtagning av grundvatten utförs i följande ordning:

1. Mätning av fri fas på grundvattenytan (om aktuellt)
2. Vattennivåmätning
3. Omsättningspumpning
4. Provtagning

mätnInG Av FRI FAS På GRunDvAttEnYtAn
Vid misstanke om föroreningar i fri fas på vattenytan i rör eller brunn ska mät-
ning av fri fas görs i ostörda förhållanden, det vill säga före omsättningspump-
ning och nivåmätning. Förekomst av fri fas ska alltid dokumenteras.

Tänk på att ett grundvattenrör också är en ”por” i jorden och att tjockleken på 
den fira fasen kan vara är betydligt större i röret än i omgivande jord. Mätning 
av fri fas kan endast göras i grundvattenrör där filterröret korsar grundvatten- 
ytan. 

Nivå och tjocklek på föroreningar i fri fas mäts. Detta görs med hjälp av 
exempelvis:

• Gränsytesond (speciella ljud-/ljusmätare).

• Färgande pasta på måttband.

• Vattenhämtare, företrädelsevis en fri fas hämtare, för provtagning från gräns-
ytan mellan förorening/ vatten. Backventilen bör vara mycket lätt påverkad
för att inte ge upphov till turbulens vid nedförandet av hämtaren.
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vAttEnnIvåmätnInG
Syftet med vattennivåmätningar är att tolka grundvattnets strömningsmönster. 
Normalt krävs mätning i minst tre punkter i samma grundvattenmagasin och vid 
samma tid för att bestämma grundvattnets ungefärliga strömningsriktning. 

Mätning av grundvattennivåer ska alltid göras vid provtagning och utförs vid 
ostörda förhållanden före omsättningspumpning. Om det pågår aktiviteter som 
kan orsaka störningar vid nivåmätningen, exempelvis pumpning i närliggande 
brunn eller bortledning av grundvatten via djupare schakter, ska detta noteras i 
fältprotokollet.

Vid mätningar av grundvattennivån kan exempelvis ljud-, ljus-, eller klucklod 
användas. Automatiskt registrerande tryckgivare kan användas för att få många 
mätningar under en längre tid, t ex för att studera nivåförändringarna.

omSättnInGSPumPnInG
Före provtagning måste stillastående vatten i och omkring grundvattenröret 
pumpas bort. Syftet med omsättningspumpningen är att röret ska fyllas med 
grundvatten som är representativt för förhållandena i grundvattenmagasinet.  
Att omsätta vattnet i ett grundvattenrör eller borrhål på ett bra sätt är inte alltid 
enkelt utan kräver planering t ex om vattenvolymen i röret är stor eller om  
tillrinningen till röret är låg.

Omsättningspumpning kan medföra en onaturlig störning på grundvattnet om 
den utförs med för hög pumpkapacitet. Grundvattenytans nivå ska ej sänkas så 
den är under eller i nivå med filtret. I sämsta fall omblandas grundvattnet mellan 
olika nivåer och påverkar provets representativitet. Pumpning bör därför utföras 
med lågt flöde och med fördel med pump kopplad till en flödescell, så kallad 
lågflödesprovtagning. Vid lågflödesprovtagning förs pumpen eller slangen ned 
till mitten av filtret och grundvattnet pumpas med lågt flöde. I flödescellen mäts 
vanliga fältkemiska parametrar, t ex temperatur, konduktivitet och pH, kontinu-
erligt. Pumpningen avslutas när stabila (< ca +–5 %), värden uppnåtts och prov-
tagning kan utföras med samma eller annan pump/utrustning.

Ett alternativ till lågflödesprovtagning är att omsätta vattenvolymen i röret 
före provtagning. En tumregel som ofta tillämpas är att omsätta vattnet minst 
3 gånger den volym som står i röret. För hjälp att beräkna volym vatten se  
tabell A nedan.
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tabell A vattenvolymer i rör med olika dimensioner

Rörets innerdiameter (mm) vattenvolym per meter rör (l)

25 0,5

50 2,0

76 4,5

115 10,4

Vid begränsad tillrinning, exempelvis i täta jordar kan röret tömmas på vatten 
(en rörvolym omsatt) och provtagning utförs på det tillrinnande vattnet. Prov-
tagning är då ofta inte möjlig samma dag. Om röret töms istället för omsätt-
ningspumpas notera detta i fältprotokoll.

I brunnar med stor diameter kan vattenvolymen vara stor och pumpar med hög 
kapacitet krävs. I vissa fall är det i praktiken mycket opraktiskt och tidskräv- 
ande att omsätta vattnet. Använd istället lågflödesprovtagning. 

När dålig tillgång på vatten försvårar eller förhindrar att renspumpning och 
omsättning inte kan göras i tillräcklig omfattning, bör det övervägas att inte 
ta ut grundvattenprover för analys. Detta då provet riskerar att innehålla icke 
representativa partiklar och att provet har luftats genom att grundvattenytan i 
röret har sänkts kraftigt. Detta ger osäkra halter vilket kan leda till att felaktiga 
slutsatser dras. Om partiklar kommer med i grundvattenprovet (risken är särskilt 
stor för organiska ämnen som inte får filtreras, t ex PCB, PAH och petroleum-
kolväten) kan detta starkt påverka halterna i provet.

FILtRERInG Av PRovER
För en del analyser är det lämpligt att filtrera grundvattenprovet före analys. 
Vid filtrering skiljs finpartiklarna i vatten ut, varvid analysen avser halten lösta 
ämnen i vattenprovet. Om vattenprovet inte filtreras eller dekanteras analyseras 
totalhalten i provet, det vill säga både de lösta och de partikelbundna halterna. 
Om filtrering ska utföras beror på syftet med provtagningen, samt vilka ämnen 
som analysen avser. 

Filtrering sker främst av prover som analyseras avseende metaller. Eftersom det 
finns en risk att metallerna faller ut i vattenprovet p g a av förändrade redoxför-
hållanden under transport till laboratorium bör filtrering utföras i fält. Prover 
som ska analyseras avseende organiska ämnen (undantaget dioxiner) bör gene-
rellt sett inte filtreras då det finns risk att ämnena fastnar i filtret. Mer ingående 
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information finns i SGF:s rapport 3:2011 [11]. Eftersom en konservering av pro-
ver med syra kan medföra att metaller som är bundna till partiklar löses upp ska 
filtrering alltid utföras före eventuell konservering.

Vid filtrering är kontamineringsrisken stor. Använd därför helst engångssprutor 
och engångsfilter, som kan beställas från laboratoriet. Se också till att det finns 
möjlighet att tvätta händerna. Filtrering innebär även en risk att damm eller lik-
nande påverkar resultaten och regnvatten kan späda ut eller förorena proverna.

Om det finns stor mängd finpartiklar i provet kan man överväga att låta dessa 
sedimentera och därefter försiktigt dekantera provet, d v s föra över klarfasen 
till ett nytt provtagningskärl. Dekantering kan utföras av laboratoriet.

För att kunna identifiera potentiella felkällor samt tolka resultat är det av stor 
vikt att dokumentera hur vattenprover har hanteras och om filtrering eller  
dekantering har utförts.
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Provtagning av grundvatten 
med pump 

Metodbeskrivning
Metoden avser provtagning av grundvatten med pump kopplad till flödescell.

Tänk särskilt på att:

• Renspumpningen vid installation av röret ger en god uppfattning om rörets 
kapacitet.

• Använd i första hand nya slangar för varje provtagningspunkt. Använd slang 
kan återanvändas i samma provtagningspunkt genom att slangen lämnas kvar 
i röret. Undvik att använda samma slang i flera provtagningspunkter då det 
kan leda till korskontaminering. 

• Vid grundvattenprovtagning är det viktigt med stor noggrannhet vid hantering 
och rengöring av alla utrustning för att minimera risken för kontaminering av 
prover. Se till att pumpar, slangar etc inte förorenas av marken. För att und-
vika detta kan marken täckas vid grundvatten röret med exempelvis en ren 
plastduk.

• Vid provtagning av lättflyktiga ämnen t ex klorerade alifater förs provtagnings-
slangen ned i botten på provkärlet som fylls nedifrån och upp.

• Planera hur omsättningsvattnet skall omhändertas.
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Genomförande

Förbered Att tänka på!

Kontrollera:
• Läge för provpunkt.
• Benämning av provpunkt.
• Rörets installation, längd, placering av filter

samt att röret är renspumpat.
• Att utrustning, provkärl m m finns tillgängligt

och är rengjorda.
• Att skyddsutrustning finns tillgänglig.
• Vart pumpat vatten ska avledas/tas om hand.
Märk samtliga provkärl för provtagning så att det 
framgår om det finns flera provkärl för samma 
provtagningspunkt och nivå.

Utrustning rengörs före första prov-
tagning enligt standardrengöring, se 
metodbeskrivning för rengöring. Och 
därefter mellan provtagningspunkter 
enligt Rengöring i denna beskrivning. 
Ny slang till respektive rör är att föredra. 

mätning av fri fas och grundvattennivå Att tänka på

• Om förekomst av fri fas på ytan ska mätas görs
detta först. Använd t ex gränsytesond.

• Mät vattennivån i samtliga grundvattenrör
med lod.

Förekomst av fri fas kan kontaminera 
provtagningsutrustning så att den inte kan 
användas eller måste rengöras noga.

omsättningspumpning med flödescell Att tänka på

1. Sänk ner pump eller sugslang i röret. Intaget
placeras mellan vattenytan och filterröret så att
hela vattenvolymen omsätts.

2. Pumpa med lågt flöde så att hela utrustningen
sköljs igenom bra. Mät samtidigt i flödescell
vattnets temperatur, pH och elektriska konduk-
tivitet.

3. Sänk pumpen successivt om vattenytan sjunker,
men undvik att tömma röret.

4. Fortsätt att pumpa tills vattnets temperatur,
pH-värde och elektrisk konduktivitet är stabila
(varierar <5%).

5. Om provtagning ska utföras med samma pump,
sänk ner pumpen i filterintaget (se provtagning).

6. Vid begränsad tillrinning i röret, exempelvis
i täta jordar, kan röret tömmas på vatten (en
rörvolym omsatt). Provtagning utförs då vatten
runnit till.

Välj helst en pump med reglerbart flöde. 
Om inflödet av vatten till borrhålet sker 
långsamt kan istället vattenhämtare 
(bailer) användas.
Vid omsättningspumpning måste flödet 
vara lägre än vid renspumpning. Annars 
kan finpartiklar dras in i röret. Om vattnet 
blir färgat av finpartiklar kan pumpningen 
vara för kraftig.
Beräkna vattenvolym som finns i röret. 
Utgå från att 3 till 5 rörvolymer vatten 
måste omsättas. Planera pumpkapacitet 
och pumptid.
Samla gärna upp omsättningsvatten i ett 
kärl, t ex en hink. På så sätt kan tidigare 
okänd fri fas av ämnen med låg densitet, 
t ex olja, eller utfällningar upptäckas.
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Genomförande

ta prov Att tänka på!

1. Sänk ner pump (eller sugslang om sugpump 
används) i filterröret där risken för stillastående 
vatten är minst.

2. Pumpa med lågt flöde. Undvik att sänka grund-
vattenytan ner i filtret.

3. Filtrera vattnet om detta ska göras. Storlek på fil-
tret ska anpassas till syftet med filtreringen. 0,45 
µm används då partiklar ska filtreras bort och 
0,22 µm används ifall provet även ska steriliseras 
(bakterier fastnar i denna filterstorlek). Detta kan 
även vara nödvändigt att konservera metallprover 
med utspädd salpetersyra.

4. Fyll provflaskan med vatten och skruva på 
locket. Om laboratoriet inte gett andra instruktio-
ner ska flaskorna fyllas så att vatten flödar över. 
Undvik att lufta vattnet då flaskan fylls.

5. Om lättflyktiga ämnen provtas bör kontakt med 
luft minimeras. Håll slangen under vattenytan 
och pumpa med lågt flöde (mindre än 100 ml/ 
minut). Fyll flaskan långsamt tills vattnet flödar 
över. 

6. Stäng alla flaskor noga.
7. Ta eventuella kontrollprover.

Filtrering: Filtrering i fält rekommende-
ras för parametrar som lätt kan fällas ut/
påverkas vid transport till laboratorium. 
Tänk på risken för att kontaminera prover.
Flyktiga ämnen: Använd pump som inte 
utsätter provet för undertryck.
Kontaminering: All hantering av utrust-
ning och prover innebär risk för konta-
minering. Använd rena plasthandskar 
(exempelvis talkfria engångshandskar) 
vid provtagningen. 
Fältanalyser: Ta separata prover. Använd 
aldrig samma prover som ska sändas 
till lab.
Börja provtagningen vid det förmodat 
minst förorenade röret och flytta succes-
sivt mot allt mer förorenade punkter.
Vid ofullständig omsättning av röret är 
risken stor att vattnet ovanför pumpinta-
get inte blivit omsatt. Undvik därför att ta  
vattenprov ovanför denna nivå.

Förpacka Att tänka på!

1. Tillslut alla flaskor noga och torka av dem.
2. Märk alla prover noga. Märk så att det framgår 

om det finns flera provkärl för samma prov-
tagningspunkt.

3. Förpacka provet med övriga prover i kylväska 
eller motsvarande (mörkt och svalt).

Provkärl: Använd provkärl avsedd för 
respektive analys.
Provhantering: Förvara prover av olika 
föroreningsgrad separat.
Flyktiga ämnen: Förpacka och förvara 
provet så att gasavgång minimeras.

Dokumentera Att tänka på!

1. Dokumentera provtagning i protokoll.
2. Notera omsatt volym och eventuell grumlighet 

eller ytfilm från omsättningspumpning. Notera 
även eventuell avvikande lukt. Dokumentera 
utförda fältanalyser.

3. Dokumentera ev avvikelser från provtagnings-
plan.

Kontrollprovtagning: Kom ihåg att 
dokumentera kontrollprover eller andra 
kvalitetskontroller.
Om aktiviteter som kan orsaka störningar 
observeras vid nivåmätningen, exempel-
vis bortledning av grundvatten via djupare 
schakter, ska detta noteras i fältprotokoll.
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Genomförande

Rengör Att tänka på!

• Rengör provtagningsutrustning, se metod-
beskrivning för rengöring.

• Rengör provtagningsutrustningen mellan varje 
rör som provtas eller använd separat utrustning 
till varje rör.

Kontrollera kvalitetskraven för rengöring.
Rengör med vatten vid vidhäftande 
föroreningar, t ex petroleumämnen.
Kontrollprovtagning: Ta ev. kontroll-
prover, t ex rengöringsblankprov.

transportera och förvara Att tänka på!

1. Förvara proverna i fält i kylväska med kyl-
klampar eller motsvarande.

2. Leverera prover som skall analyseras, till 
laboratoriet så snart som möjligt.

Kontrollera hur proverna skall transpor-
teras och lagras.

PRovtAGnInG mED HämtARE
Ibland är det inte lämpligt att provta med pump utan en hämtare (exempelvis 
bailer eller variant av grabsampler) är att föredra. Instruktioner ovan kring han-
tering av prover, dokumentation m m för provtagning med pump kan användas 
även vid provtagning med hämtare. Tänk dock på följande:

• Det kan vara tidskrävande att omsätta röret med en hämtare om vatten-
volymen är stor. Använd då gärna en pump.

• Sänk ner hämtaren i grundvattenröret till önskad nivå och ta upp vatten-
provet. Undvik att sänka ner hämtaren så långt att eventuellt finmaterial 
i bottensumpen rörs upp.

• En hämtare luftar vattnet vid överföring till provtagningskärl. Detta är 
olämpligt vid t ex provtagning av flyktiga ämnen. Avtappare som vanligen 
följer med hämtaren, gärna kopplad till slang, kan minska luftningen av  
provet.

• Använd helst engångshämtare för att minimera risk för korskontaminering 
mellan rör. Rengör annars hämtare enligt instruktion för tvättning och ren-
göring av ”övrig utrustning”.
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Bilaga 14

Metodbeskrivning för 
porgasprovtagning

I denna bilaga finns metodbeskrivningar för porgasprovtagning med porgasrör. 
Protokoll för porgasprovtagning finns i bilaga 6.

Generella noteringar
Före mätning täthetsprovas installationen med t ex en vakuumpump. Detta görs 
för att kontrollera att inte atomsfärsluft tränger ned kring röret. För att vara extra 
säker på att ingen atmosfärsluft tränger ned kan en IR-mätare kopplas till pum-
pen för att kontrollera syre- och koldioxidhalt, och jämföra med atmosfärsluft.

I täta jordar, t ex i siltiga eller leriga jordar, uppkommer snabbt ett vakuum vid 
mätning i porgasrör. Ett alternativt tillvägagångssätt i täta jordarter är att enbart 
använda porgasröret för håltagning. Då sonden drivits ned till önskat djup lyfts 
den upp ur marken och mätning med PID-instrumentet sker direkt i det öppna 
borrhålet. Mätning sker genom en smal polyamidslang som ansluts till PIDen 
och sedan förs ned till strax ovanför hålets botten. För att undvika oönskat insug 
av atmosfärsluft tätas öppningen med t ex propp, kork, modellera eller vanlig lera.

Till porgasröret ansluts antingen direkt ett mätinstrument för VOC-mätning eller 
en luftprovtagningspump för adsorbentprovtagning.

Luftprovtagningspumpar finns både av typ adsorbentrörspumpar med möjlighet 
att ställa in önskat luftflöde och gångtid, se avsnitt 12.1.1, och damm pumpar för 
att fylla en gastät provtagningspåse eller en glasflaska.
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Att tänka på vid adsorbentprovtagning
• Välj rätt adsorbent för de ämnen som förväntas förekomma. Vid komplexa

föroreningssituationer kan flera adsorbenter behövas. Kontakta leverantör
eller laboratorium för information om adsorbenter.

• Lämplig gångtid för pump bedöms från fall till fall utifrån förväntade förore-
ningshalter. Tillräckligt stor volym måste pumpas för att kunna kvantifiera de
ämnen som analyseras. En inledande VOC-mätning med PID kan utföras för
att uppskatta lämplig gångtid.

• Meddela laboratoriet vilken föroreningsgrad som förväntas.

• Laboratoriet behöver uppgifter om pumptid och flöde för att beräkna halten
av analyserad ämnen vid adsorbentprovtagning. Be laboratoriet att ange
halten i porgasen samt pumpad volym på analysprotokollet. På motsvarande
sätt måste uppgifter om exponeringstid bifogas de diffusionsprovtagare som
lämnas in för analys.
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Aktiv provtagning med porgasrör 
– Metodbeskrivning

Genomförande

Förbered Att tänka på!

Kontrollera
• Läge för provpunkt – sätt ut/mät in provpunkt.
• Benämning av provpunkt.
• Att utrustning, provkärl m m är tillgänglig och 

ren. Porgasröret ska vara väl rengjort, tvättat 
invändigt och utvändigt med tvättmedel (icke 
petroleumbaserat).

• Att skyddsutrustning finns tillgänglig.

Använd nya slangar mellan intag av 
porgas och absorbentrör vid pumpad 
provtagning.

ta prov Att tänka på!

1. Driv ned sonden till 0,1 m under önskat prov-
tagningsdjup med hjälp av en slägga eller 
maskin driven slagsond. Dra upp sonden ca 
0,1 m. Prover bör ej tas på ett djup där det finns 
risk för att pumpen suger atmosfärsluft. Vilket 
djup sonden bör installeras på beror bl a på 
jordartens genomsläpplighet.

2. Täta vid markytan med bentonit runt porgasröret. 
För att bentoniten skall täta måste den dels 
hydratiseras, dels ta spjärn mot något. Vidare 
måste den svälla ett antal timmar.

3. Före provtagning omsätts luften i porgasröret till 
dess att undertryck uppstår.

4. Provtagning av flyktiga ämnen sker via en nippel 
(koppling där slang ansluts) på porgas rörets 
ovansida. Lämpliga metoder är:
• Ett bärbart instrument för VOC-mätning, t ex 

en PID, ansluts och mätning sker direkt i fält.
• Provtagning på adsorbent med hjälp av en 

luftprovtagningspump. Noteras flöde och 
pumptid.

• Provtagning i gastäta provtagningspåsar eller 
glasflaskor.

Porgasröret kan lämnas i marken för ytterligare 
mätningar eller dras upp efter mätningen.

Provtagningsdjup: Provtagningsdjupet 
väljs baserat på var föroreningarna 
förväntas mm. Djupet varierar vanligtvis 
mellan 0,5 och 1 meter. Med borrband-
vagn kan ett porgasrör drivas ned till 
större djup. Detta är användbart i jordar 
där djupet till grundvattenytan är stort.
Grundvatten: Provtagning kan inte ske 
under grundvattenytan.
Kontrollprover: Säkerställ att kontroll-
prover enligt provtagningsplanen tas.
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14.4 SGF Rapport 2:2013

Genomförande

Förpacka Att tänka på!

Beroende på typ av prov förpacka provet enligt 
instruktion från laboratorium.

Dokumentera Att tänka på!

1. Dokumentera installation av porgasrör och
provtagning i protokoll.

2. Notera syn och luktintryck m m.
3. Notera flöde och pumptid.
4. Dokumentera ev. avvikelser från

provtagningsplan.
5. Mät in läge för provtagningspunkt om inte

utsättning gjorts i förväg.

Kontrollprovtagning: Kom ihåg att 
dokumentera kontrollprover eller andra 
kvalitetskontroller.
Lufttryck: Förändringar i lufttryck påver-
kar porgasens rörelser, och bör noteras 
om möjligt.

Rengör Att tänka på!

Rengör provtagningsutrustning, se metodbeskriv-
ning för rengöring.
Porgasrör tvättas med tvättmedel in- och utvändigt. 
Rengör mellan provtagningspunkter.

Kontrollera kvalitetskraven för rengöring.
Kontrollprovtagning: Ta ev kontroll-
prover, t ex rengöringsblankprov.

transportera och förvara Att tänka på!

• Förvara proverna i diffusionstäta påsar, i
kylväska med kylklampar eller motsvarande om
inget annat anges.

• Separera prover där fältmätningar indikerat
höga halter VOC från prover där fältmätningar
indikerat låga/inga halter.

• Leverera prover som skall analyseras till
laboratoriet så snart som möjligt.

Kontrollera hur proverna skall 
transporteras och lagras.
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Geoveta AB 
Sjöängsvägen 2 Duvvägen 36 

192 72 Sollentuna 981 37 Kiruna 
www.geoveta.se 

Riskbedömning arbetsmiljö 
Bilaga till provtagningsplan 

Kontaktuppgifter 

Beställare: Vallentuna kommun Provtagare 1: Liselott Kutscher 

Kontaktperson: Emilie Carlsson Provtagare 2: Irene Madariaga 

Tel: 

08-587 84 936,
emilie.carlsson@vallentuna
.se Fälttekniker: Anders Gunnarson 

Adress: Besök: Tuna torg 1 Annan: 

Larmcentral: 112 Miljötillsyn: 
08-587 850 00 (kommunens
växel)

Syfte och mål med undersökningen: 
Syftet är att undersöka risken för betydande spridning av klorerade lösningsmedel till och från 
detaljplanområdet (Vallentuna-Prästgård 1:49, Vallentuna-Rickeby 1:149) under 
utbyggnadsfasen (markarbeten, grundläggningsarbeten osv) och efter byggfasen. I 
undersökningen ingår även punkter på de närliggande fastigheterna Vallentuna-Rickeby 
1:221 och Vallentuna Rickeby 1:168.

Se även provtagningsplan. 

Bakgrund till undersökningen: 
Se provtagningsplan. 

Riskbedömning: 
Riskbedömningen görs nedan uppdelad i tre delar: 

• Exponering för kemiska och biologiska ämnen
• Övriga risker
• Riskfyllda arbeten

Exponering för kemiska och biologiska ämnen: 
Det finns konstaterade föroreningar i den jorden på båda fastigheterna. 
Det finns även spår av klorerade lösningsmedel, men endast i låga halter utan risk för hälsa. 
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 Tabell 1: Konstaterade och misstänkta föroreningar 
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Övrigt/kommentarer 

 

 Arsenik (As)                
 Barium (Ba)                
 Bly (Pb)                
 Kadmium (Cd)                

 Kobolt (Co)         På Vallentuna-Rickeby 1:149 
i ytlig jord. 

 

 Koppar (Cu)         På Vallentuna-Rickeby 1:149 
i ytlig jord. 

 

 Krom (Cr)                
 Kvicksilver (Hg)                
 Nickel (Ni)                
 Vanadin (V)                

 Zink (Zn)         På Vallentuna-Rickeby 1:149 
i ytlig jord. 

 

 PAH                
 Alifater                
 Aromater                
 BTEX                
 Olja                
 Klorerade kolväten                
 Asbest                
 PCB         Båda fastigheterna, ytlig jord  
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
     
  
 
 Risker förknippade med exponering för kemiska och biologiska ämnen 
 Markera de risker som bedöms föreligga:  
  Hudkontakt med föroreningar i jord och grundvatten PCB  
  Inandning av flyktiga ämnen, t.ex. klorerade kolväten  
  Inandning av partiklar metaller, PCB  
  Kvävning        
  Syrebrist        
  Brand- och explosionsrisk, elstötar pga ledningar  
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Geoveta AB 
Sjöängsvägen 2 Duvvägen 36 

192 72 Sollentuna 981 37 Kiruna 
www.geoveta.se 

Övriga risker 
Markera de risker som bedöms föreligga: 

Ras, skred och fall    
Kommunikationshinder pga högljudd borrigg 
Värmeslag    
Belastningsskador pga arbete med borrigg 
kyla 

Riskfyllda arbeten 
Markera de risker som bedöms föreligga: 

Ensamarbete    
Manuellt arbete    
Stora maskiner och annan tung utrustning    
Annan pågående verksamhet    
Arbete vid vatten    
Arbete i trånga utrymmen    
Ledningar    
Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik 
Arbete i personlig skyddsutrustning    

Skyddsåtgärder och förebyggande aktiviteter 
Rutiner för att förebygga och upptäcka risker 
Före fältarbete görs en genomgång av provtagningsplanen och de riskfyllda moment som 
provtagningen medför för de som ska medverka vid arbetena. 
Fälttekniker informeras av borrtekniker om säkerhetsrutiner för arbete vid borrbandvagn, 
exempelvis för byte av borrstål och nödavstängning av maskin. 
Skyddsutrustning 
Vid fältarbete bärs heltäckande kläder, skyddsskor och skyddshandskar. 
Andningsmask ska användas. 
Övriga skyddsåtgärder 
Undvik att lukta på jord och vattenprov. 
Fälttekniker ska vara aktsam på borrbandvagnen, samt följa direktiv från borrteknikern. 
Inga ensamarbeten skall utföras, det ska alltid vara minst två personer vid borrbandvagnen. 
Rengöring 
Efter varje arbetsdag ska personal tvätta ansikte, hals och händer med tvål och vatten. 
Förbrukad skyddsutrustning ska omhändertas för destruktion. 
Övriga skyddskläder förvaras separat. 
Provtagningsutrustning rengörs enligt instruktioner i provtagningsplanen 

Avvikelser: 
Eventuella avvikelser från skyddsåtgärder och förebyggande arbete dokumenteras i fältrapport. 

Övrigt: 
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Föroreningar inom planområdet
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Triklormetan (TCM)
Tetrakloreten (PCE)

jordprovtagning

VR 1 Jordprov

Provpunkt för jord, 
grundvatten och porgas

Provpunkt för grundvatten
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-004142-02

EUSELI2-00838756
Í%SQbÂÂ]CuCÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Liselott Kutsche

Geoveta AB

Liselott Kutscher

Sjöängsvägen 2

192 72 SOLLENTUNA

Kundnummer: SL8460095

Provbeskrivning:

177-2021-01080169Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

4,9

2021-01-07 11:15

Elisabet Carlsson, Irene Madariaga

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-01-08

Utskriftsdatum: 2021-01-19

2021-01-08Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G19GV2

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan a)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen a)Intern metod30%

µg/l< 1.04-Klortoluen a)Intern metod30%

µg/l< 0.20Bensen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Brombensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan a)Intern metod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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EUSELI2-00838756

µg/l< 1.0Bromklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibromklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Dibrommetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Diklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Etylbensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) a)Intern metod30%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Klorbensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Naftalen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0m/p-Xylen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0n-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0o-Xylen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Propylbensen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tetrakloreten a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Tetraklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Toluen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tribrommetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

°C6.9Vattentemperatur vid provtagning b)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

b)  Uppgift från provtagare

Rapportkommentar:

Ersätter tidigare utskickad rapport med samma provnummer.

Orsak till ny rapport(AR-21-SL-004142-02):korrigerat format.

Kopia till:

 irene.madariaga@geoveta.se  (irene.madariaga@geoveta.se)

Karl-Johan Lenneryd  (karl-johan.lenneryd@geoveta.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-004140-02

EUSELI2-00838756
Í%SQbÂÂ]Cs1Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Liselott Kutsche

Geoveta AB

Liselott Kutscher

Sjöängsvägen 2

192 72 SOLLENTUNA

Kundnummer: SL8460095

Provbeskrivning:

177-2021-01080167Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

4,9

2021-01-07 09:43

Elisabet Carlsson, Irene Madariaga

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-01-08

Utskriftsdatum: 2021-01-19

2021-01-08Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G20GV4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan a)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen a)Intern metod30%

µg/l< 1.04-Klortoluen a)Intern metod30%

µg/l< 0.20Bensen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Brombensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan a)Intern metod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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µg/l< 1.0Bromklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibromklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Dibrommetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Diklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Etylbensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) a)Intern metod30%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Klorbensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Naftalen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0m/p-Xylen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0n-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0o-Xylen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Propylbensen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tetrakloreten a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Tetraklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Toluen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tribrommetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

°C5.3Vattentemperatur vid provtagning b)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

b)  Uppgift från provtagare

Rapportkommentar:

Ersätter tidigare utskickad rapport med samma provnummer.

Orsak till ny rapport(AR-21-SL-004140-02):korrigerat format.

Kopia till:

 irene.madariaga@geoveta.se  (irene.madariaga@geoveta.se)

Karl-Johan Lenneryd  (karl-johan.lenneryd@geoveta.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57

Bilaga 3, Riskbedömning klorerade lösningsmedel 
Geovetas uppdragsnummer: 230 664  
Geovetas uppdragsnamn: Vallentuna kn Polishuset



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-004143-02

EUSELI2-00838756
Í%SQbÂÂ]CvLÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Liselott Kutsche

Geoveta AB

Liselott Kutscher

Sjöängsvägen 2

192 72 SOLLENTUNA

Kundnummer: SL8460095

Provbeskrivning:

177-2021-01080170Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

4,9

2021-01-07 11:53

Elisabet Carlsson, Irene Madariaga

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-01-08

Utskriftsdatum: 2021-01-19

2021-01-08Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G20GV5

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan a)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen a)Intern metod30%

µg/l< 1.04-Klortoluen a)Intern metod30%

µg/l< 0.20Bensen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Brombensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan a)Intern metod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57

Bilaga 3, Riskbedömning klorerade lösningsmedel 
Geovetas uppdragsnummer: 230 664  
Geovetas uppdragsnamn: Vallentuna kn Polishuset



AR-21-SL-004143-02

Í%SQbÂÂ]CvLÎ

EUSELI2-00838756

µg/l< 1.0Bromklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibromklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Dibrommetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Diklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Etylbensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) a)Intern metod30%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Klorbensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Naftalen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0m/p-Xylen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0n-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0o-Xylen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Propylbensen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tetrakloreten a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Tetraklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Toluen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tribrommetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

°C5.8Vattentemperatur vid provtagning b)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

b)  Uppgift från provtagare

Rapportkommentar:

Ersätter tidigare utskickad rapport med samma provnummer.

Orsak till ny rapport(AR-21-SL-004143-02):korrigerat format.

Kopia till:

 irene.madariaga@geoveta.se  (irene.madariaga@geoveta.se)

Karl-Johan Lenneryd  (karl-johan.lenneryd@geoveta.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57

Bilaga 3, Riskbedömning klorerade lösningsmedel 
Geovetas uppdragsnummer: 230 664  
Geovetas uppdragsnamn: Vallentuna kn Polishuset



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-004141-02

EUSELI2-00838756
Í%SQbÂÂ]Ct:Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Liselott Kutsche

Geoveta AB

Liselott Kutscher

Sjöängsvägen 2

192 72 SOLLENTUNA

Kundnummer: SL8460095

Provbeskrivning:

177-2021-01080168Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

4,9

2021-01-07 10:45

Elisabet Carlsson, Irene Madariaga

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-01-08

Utskriftsdatum: 2021-01-19

2021-01-08Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G20GV7

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan a)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen a)Intern metod30%

µg/l< 1.04-Klortoluen a)Intern metod30%

µg/l< 0.20Bensen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Brombensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan a)Intern metod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57

Bilaga 3, Riskbedömning klorerade lösningsmedel 
Geovetas uppdragsnummer: 230 664  
Geovetas uppdragsnamn: Vallentuna kn Polishuset



AR-21-SL-004141-02

Í%SQbÂÂ]Ct:Î

EUSELI2-00838756

µg/l< 1.0Bromklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibromklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Dibrommetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Diklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Etylbensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) a)Intern metod30%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Klorbensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Naftalen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0m/p-Xylen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0n-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0o-Xylen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Propylbensen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tetrakloreten a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Tetraklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Toluen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tribrommetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

°C6.8Vattentemperatur vid provtagning b)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

b)  Uppgift från provtagare

Rapportkommentar:

Ersätter tidigare utskickad rapport med samma provnummer.

Orsak till ny rapport(AR-21-SL-004141-02):korrigerat format.

Kopia till:

 irene.madariaga@geoveta.se  (irene.madariaga@geoveta.se)

Karl-Johan Lenneryd  (karl-johan.lenneryd@geoveta.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57

Bilaga 3, Riskbedömning klorerade lösningsmedel 
Geovetas uppdragsnummer: 230 664  
Geovetas uppdragsnamn: Vallentuna kn Polishuset



Provsvar till
Geoveta AB
Faktura
Sjöängsvägen 2   
192 72 SOLLENTUNA

Geoveta AB
Liselott Kutscher
Sjöängsvägen 2   
192 72 SOLLENTUNA

Faktura till

Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

PolishusetObjekt #
Provnummer (11 st) 177-2020-12280144 - 177-2020-12280154
Ansvarig provtagare # Liselott Kutscher
Provtagningsdatum # 2020-12-22
Ankomst till laboratoriet 2020-12-23
Analysdatum 2020-12-23
Analysansvarig Eurofins Pegasuslab AB
Uppdragsnummer EUSEUP-00085129

Resultat i denna rapport avser endast de prover som analyserats.

Sid 1 av 8Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2021-01-05 Rapportkod: AR-21-LU-000059-01

Bilaga 4, Riskbedömning klorerade lösningsmedel 
Geovetas uppdragsnummer: 230 664  
Geovetas uppdragsnamn: Vallentuna kn Polishuset



Provnr Provmärkning Luftvolym¹
177-2020-12280144 G20PG7 11 liter
177-2020-12280145 G20PG8 11 liter

Substans 177-2020-12280144 177-2020-12280145 Enhet Metod
Mätosäkerhet

(%) Ort
Kloroform < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetraklormetan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Trikloretylen < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetrakloreten < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Vinylklorid < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

1,1-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1-Dikloretan < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,2-Dikloretan < 0.001 < 0.001 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloretan < 0.03 < 0.03 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloroform < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetraklormetan < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Trikloretylen < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetrakloreten < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Vinylklorid < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloreten < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloretan < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,2-Dikloretan < 0.09 < 0.09 **µg/m³ Beräkning Vejen

Kloretan < 3 < 3 **µg/m³ Beräkning Vejen

Objekt: Polishuset

177-2020-12280144 Klorerade lösningsmedel + nedbrytningsprodukter  (*CA)
Analysresultat

Ackrediterad enligt

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

  ¹  : Resultat beräknat från kunduppgift
  # : Ingen parameter påvisad.
 ** : Omfattas ej av ackrediteringen.
  < : Mindre än
> : Större än

i.m.: Icke mätbar

Sid 2 av 8Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2021-01-05 Rapportkod: AR-21-LU-000059-01

Bilaga 4, Riskbedömning klorerade lösningsmedel 
Geovetas uppdragsnummer: 230 664  
Geovetas uppdragsnamn: Vallentuna kn Polishuset



Provnr Provmärkning Luftvolym¹
177-2020-12280146 G20PG9 12 liter
177-2020-12280147 G20PG10 11 liter

Substans 177-2020-12280146 177-2020-12280147 Enhet Metod
Mätosäkerhet

(%) Ort
Kloroform < 0.01 0.013 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetraklormetan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Trikloretylen < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetrakloreten < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Vinylklorid < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

1,1-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1-Dikloretan < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,2-Dikloretan < 0.001 < 0.001 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloretan < 0.03 < 0.03 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloroform < 0.9 1.2 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetraklormetan < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Trikloretylen < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetrakloreten < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Vinylklorid < 0.3 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloreten < 0.3 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.3 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.3 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloretan < 0.3 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,2-Dikloretan < 0.09 < 0.09 **µg/m³ Beräkning Vejen

Kloretan < 3 < 3 **µg/m³ Beräkning Vejen

Objekt: Polishuset

177-2020-12280146 Klorerade lösningsmedel + nedbrytningsprodukter  (*CA)
Analysresultat

Ackrediterad enligt

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

  ¹  : Resultat beräknat från kunduppgift
  # : Ingen parameter påvisad.
 ** : Omfattas ej av ackrediteringen.
  < : Mindre än
> : Större än

i.m.: Icke mätbar

Sid 3 av 8Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2021-01-05 Rapportkod: AR-21-LU-000059-01

Bilaga 4, Riskbedömning klorerade lösningsmedel 
Geovetas uppdragsnummer: 230 664  
Geovetas uppdragsnamn: Vallentuna kn Polishuset



Provnr Provmärkning Luftvolym¹
177-2020-12280148 G20PG11 10 liter
177-2020-12280149 G20PG12 11 liter

Substans 177-2020-12280148 177-2020-12280149 Enhet Metod
Mätosäkerhet

(%) Ort
Kloroform < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetraklormetan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Trikloretylen < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetrakloreten < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Vinylklorid < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

1,1-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1-Dikloretan < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,2-Dikloretan < 0.001 < 0.001 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloretan < 0.03 < 0.03 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloroform < 1 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1,1-Trikloretan < 1 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetraklormetan < 1 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Trikloretylen < 1 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetrakloreten < 1 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Vinylklorid < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloreten < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloretan < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,2-Dikloretan < 0.1 < 0.09 **µg/m³ Beräkning Vejen

Kloretan < 3 < 3 **µg/m³ Beräkning Vejen

Objekt: Polishuset

177-2020-12280148 Klorerade lösningsmedel + nedbrytningsprodukter  (*CA)
Analysresultat

Ackrediterad enligt

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

  ¹  : Resultat beräknat från kunduppgift
  # : Ingen parameter påvisad.
 ** : Omfattas ej av ackrediteringen.
  < : Mindre än
  > : Större än
i.m.: Icke mätbar

Sid 4 av 8Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2021-01-05 Rapportkod: AR-21-LU-000059-01

Bilaga 4, Riskbedömning klorerade lösningsmedel 
Geovetas uppdragsnummer: 230 664  
Geovetas uppdragsnamn: Vallentuna kn Polishuset



Provnr Provmärkning Luftvolym¹
177-2020-12280150 G20PG13 11 liter
177-2020-12280151 G20PG14 11 liter

Substans 177-2020-12280150 177-2020-12280151 Enhet Metod
Mätosäkerhet

(%) Ort
Kloroform < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetraklormetan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Trikloretylen < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetrakloreten < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Vinylklorid < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

1,1-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1-Dikloretan < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,2-Dikloretan < 0.001 < 0.001 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloretan < 0.03 < 0.03 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloroform < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetraklormetan < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Trikloretylen < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetrakloreten < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Vinylklorid < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloreten < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloretan < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,2-Dikloretan < 0.09 < 0.09 **µg/m³ Beräkning Vejen

Kloretan < 3 < 3 **µg/m³ Beräkning Vejen

Objekt: Polishuset

177-2020-12280150 Klorerade lösningsmedel + nedbrytningsprodukter  (*CA)
Analysresultat

Ackrediterad enligt

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

  ¹  : Resultat beräknat från kunduppgift
  # : Ingen parameter påvisad.
 ** : Omfattas ej av ackrediteringen.
  < : Mindre än
> : Större än

i.m.: Icke mätbar

Sid 5 av 8Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2021-01-05 Rapportkod: AR-21-LU-000059-01

Bilaga 4, Riskbedömning klorerade lösningsmedel 
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Geovetas uppdragsnamn: Vallentuna kn Polishuset



Provnr Provmärkning Luftvolym¹
177-2020-12280152 G20PG15 11 liter
177-2020-12280153 G20PG16 11 liter

Substans 177-2020-12280152 177-2020-12280153 Enhet Metod
Mätosäkerhet

(%) Ort
Kloroform < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetraklormetan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Trikloretylen < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetrakloreten < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Vinylklorid < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

1,1-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1-Dikloretan < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,2-Dikloretan < 0.001 < 0.002 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloretan < 0.03 < 0.03 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloroform < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetraklormetan < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Trikloretylen < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetrakloreten < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Vinylklorid < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloreten < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloretan < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,2-Dikloretan < 0.09 < 0.2 **µg/m³ Beräkning Vejen

Kloretan < 3 < 3 **µg/m³ Beräkning Vejen

Objekt: Polishuset

177-2020-12280152 Klorerade lösningsmedel + nedbrytningsprodukter  (*CA)
Analysresultat

Ackrediterad enligt

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

  ¹  : Resultat beräknat från kunduppgift
  # : Ingen parameter påvisad.
 ** : Omfattas ej av ackrediteringen.
  < : Mindre än
> : Större än

i.m.: Icke mätbar

Sid 6 av 8Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2021-01-05 Rapportkod: AR-21-LU-000059-01

Bilaga 4, Riskbedömning klorerade lösningsmedel 
Geovetas uppdragsnummer: 230 664  
Geovetas uppdragsnamn: Vallentuna kn Polishuset



Provnr Provmärkning Luftvolym¹
177-2020-12280154 G20PG17 10 liter

Objekt: Polishuset

177-2020-12280154 Klorerade lösningsmedel + nedbrytningsprodukter  (*CA)
Analysresultat

Ackrediterad enligt

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

  ¹  : Resultat beräknat från kunduppgift
  # : Ingen parameter påvisad.
 ** : Omfattas ej av ackrediteringen.
  < : Mindre än
> : Större än

i.m.: Icke mätbar

Substans 177-2020-12280154 Enhet Metod
Mätosäkerhet

(%) Ort
Kloroform < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetraklormetan < 0.01 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Trikloretylen < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetrakloreten < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Vinylklorid < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

1,1-Dikloreten < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1-Dikloretan < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,2-Dikloretan < 0.001 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloretan < 0.03 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloroform < 1 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1,1-Trikloretan < 1 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetraklormetan < 1 **µg/m³ Beräkning Vejen

Trikloretylen < 1 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetrakloreten < 1 **µg/m³ Beräkning Vejen

Vinylklorid < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloreten < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloretan < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,2-Dikloretan < 0.1 **µg/m³ Beräkning Vejen

Kloretan < 3 **µg/m³ Beräkning Vejen

Sid 7 av 8Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2021-01-05 Rapportkod: AR-21-LU-000059-01

Bilaga 4, Riskbedömning klorerade lösningsmedel 
Geovetas uppdragsnummer: 230 664  
Geovetas uppdragsnamn: Vallentuna kn Polishuset



ANSVAR
Eurofins Pegasuslab AB ansvarar för provets hantering från ankomsten till laboratoriet till dess att 
provsvaret är klart, skickat till kund och arkiverat. Eurofins Pegasuslab AB ansvarar inte för provets 
hantering vid provtagning och transport till laboratoriet.

# Kunduppgift/baseras på uppgift från kund

*CA = Eurofins Miljø A/S, Vejen
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