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1 Bakgrund och syfte 
Relement Miljö Väst AB (”Relement”) har på uppdrag av Sörstafors Fastighets AB 
genomfört en miljöteknisk undersökning inom f.d. bruksområdet i Sörstafors. Syftet med 
undersökningarna är att påvisa ev. markföroreningar som kan innebära betydande miljö- 
eller hälsorisker vid planerad framtida markanvändning och därmed kräva omfattande och 
kostsamma saneringsåtgärder för att möjliggöra detaljplanen. 
 
Sörstafors är ett äldre brukssamhälle med knappt 300 invånare beläget strax söder om väg 
E 18, invid Kolbäcksån, se figur 1 nedan. 
 

 
Figur 1. Karta med området för Sörstafors bruk markerat. 
 

2 Områdesbeskrivning  
Området utgörs idag av äldre bruksbyggnader med ett fåtal bostäder. Kolbäcksån rinner 
söderut längs östra fastighetsgränserna och området omges av skog som delvis avverkats. 
I området har tidigare Sörstafors bruk funnits och en stor del av byggnaderna finns kvar än 
idag. Området begränsas i väster av väg 252 med en mindre del väster om vägen samt i 
öster av Kolbäcksån, I norr angränsar Lyckhems småhusområde. Området som föreslås för 
planläggning uppgår till ca 10 ha, se även gul markering nedan.  
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Jordlagren utgörs till största del av postglacial finlera (jorddjup 10–20 m) och ytliga 
fyllnadsmassor.  
 

 
Figur 2.  Jordartskarta från SGU.  
 
Ett vattenskyddsområde omfattar markområden runt grusåsen belägen öster om 
Kolbäcksån, dock ej aktuellt utredningsområde.  
 
Det finns ett nytt förslag på vattenskyddsområden där bruksområdet ingår i skyddszoner 
för yt- och grundvattenskydd.  
 
Det finns två energibrunnar i närheten, men inga registrerade dricksvattenbrunnar.   
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3 Planerad byggnation/användning 
Planerad användning är mindre verksamheter, kontor, sällanköpshandel samt bostäder i en 
typ av ”blandstadsbebyggelse”. Kolbäcksån och områdets naturvärden är viktiga för 
rekreation och fritidsaktiviteter. Den föreslagna bebyggelsen är tänkt att uppföras 
successivt i ett flertal etapper i samklang med en utveckling av befintlig äldre 
bruksbebyggelse.  De äldre bruksbyggnaderna avses i nuläget att bevaras. De inrymmer 
idag olika entreprenadföretag och framtida användning är tänkt till olika former av 
verksamheter.  
 

 
Figur 3. Skiss över områden som utreds för ny bebyggelse, gul skraffering markerar områden 
tänkta för bostadsbebyggelse. 
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4 Historiska verksamheter  
Inför undersökningen gjordes en historisk inventering av tidigare verksamheter baserat på 
bland annat underlag från kommunenens miljökontor, länsstyrelsen samt historiska 
flygbilder. Inventering samt provtagningsplanen redovisas i bilaga 1. Resultaten 
sammanfattas nedan.  
 
Området har en lång industrihistoria med flertalet olika verksamheter. År 1849 anlades ett 
tegelbruk, sågverk och benstamp (tillverkning av benmjöl). 1870 tillkom ett pappersbruk 
vilken förstördes av en brand år 1900. Pappersbruket använde med stor sannolikhet 
elemntärt svavel för tillverkning av koksyra. Efter återuppbyggnad pågick 
bruksverksamheten fram till 1966 då en metallindustri med gjuteri övertog anläggningen. 
Enligt MIFO-inventering fanns en mindre ytbehandling som använde trikloretylen (”tri”) 
för avfettning under 1990-talet. Verksamheten lades ner 2016 varefter bebyggelsen delvis 
förfallit. Idag är verksamheten på bruket diversifierad med inslag av olika 
entreprenadföretag, mindre verkstäder och dylikt samt ett fåtal boende. Med utgångspunkt 
i den historiska bakgrundsundsundersökningen formaterades följande föroreningshypotes: 
 
• Den naturliga jorden domineras av finkorniga jordar (lera, svämsediment) vilket 

innebär begränsade spridningsmöjligheter i mark. Dock kan restprodukter/avfall 
från bruket, innehållande askor mm, använts för utfyllnad. Detta kan innebära 
förhöjda metall- och PAH-halter. 

 
• Kring fabriksbyggnaderna är den ytliga marken med stor sannolikhet generellt 

påverkad av de historiska verksamheterna. Måttligt förhöjda metall- och PAH-
halter förväntas. 

 
• Klorerade lösningsmedel (trikloretylen, tri, TCE) verkar ha använts i samband 

med metallbearbetning under 1990-talet. Klorerade lösningsmedel är 
spridningsbenägna och flyktiga. Då hanteringen har skett under modern tid och 
med nuvarande miljölagstiftning förväntas ingen större förorening, men mindre 
läckage/spill kan ej uteslutas. 

 
• Lokala oljeskador kan finnas inom fabriksområdet. En större oljecistern ovan 

mark har tidigare försett industrin med olja. Ledningen mellan cistern och 
byggnaderna är ovan mark vilket innebär att inga omfattande läckage förväntas. 
Mindre spill är dock troligt från påfyllning, läckage och liknande. 

 
• Historiskt har pappersmassa släppts till Kolbäcksån som sannolikt har förflyttats 

nedströms, men pappersmassa kan inte uteslutas uppströms 
kraftverksfördämningen. Fiberbankar kan även innehålla bekämpningsmedel (t ex 
kvicksilver) som använts för att förhindra mögelangrepp. I det fall klorblekning 
har skett, vilket dock inte är troligt, kan även klororganiska föroreningar påvisas. 
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Enligt MIFO-inventeringar1 är både gjuteriet och pappersbruket klassade till ”Riskklass 2” 
(stor risk för människors hälsa och miljön).  
 

 
Figur 4. Historiskt flygfoto över pappersbruket 1956 med omfattande timmerupplag. Aktuellt 
undersökningsområde framgår med gult. Oljecisternen användes även under brukstiden och 
fylldes sista gången i början av 1970-talet.   
 
  

 
1 MIFO-inventering objekt F1961-0043, Sörstafors Pappersbruk och F1961-0016, 1961–151, 
Varnäsföretagen (Sörstafors, VPS). 
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5 Genomförda undersökningar 
Provtagningarna utfördes 29-30 september 2020 av Linus Nilsson och David Bäckström 
från Relement. Vid undersökningen provtogs flera olika medier med syfte att få ett brett 
underlag som möjligt. Respektive provtagningsmetod beskrivs kortfattat i texten nedan. 
Lägena för samtliga provpunkter redovisas samlat på flygbild i bilaga 2. 
 

• Provgropsgrävning av ytliga marklager utfördes med grävmaskin. Provgroparna 
riktades mot förekomst av fyllnadsmassor/fasta avfall, äldre bruksytor, kring 
oljecistern etc. inom planområdet. Jordprover togs på förekommande jordlager, 
dock maximalt en halvmeter i taget. Majoriteten av proverna har analyserats med 
handhållet instrument för detektion av tungmetaller (XRF). Utvalda prover, baserat 
på fältintryck och XRF-resultat, analyserades avseende tungmetaller, PAH och olja.  

• Porgasmätning under byggnad/hårdgjorda ytor utfördes för att undersöka 
eventuella flyktiga ämnen, så som klorerade lösningsmedel (TCE mm), framförallt 
under industribyggnaderna. Fältmätning utfördes med PID (mäter flyktiga 
organiska ämnen) och HDI (som bland annat mäter förekomst av klorerade 
lösningsmedel) i samtliga provpunkter. I tre utvalda punkter genomfördes pumpad 
provtagning på kolrör som sedan analyserades på laboratorium med avseende på 
klorerade lösningsmedel.  

• Inomhusluftprovtagning med hjälp av passiv provtagare (radiello) utfördes i 
befintliga byggnader med fokus där TCE tidigare hanterades vid ytbehandlingen. 
Totalt analyserades tre provtagare med avseende på klorerade lösningsmedel.  

• Trädprovtagning utfördes på tre träd inom fabriksområdet. Träd suga upp 
markvatten och om det finns klorerade lösningsmedel i vattnet kan detta påvisas i 
trädveden. Provtagning genomfördes med tillväxtborr och proverna analyserades 
med avseende på klorerade lösningsmedel.  

• Sedimentprovtagning utfördes utmed den västra strandkanten i Kolbäcksån. 
Provtagningen genomfördes med mosskannprovtagare, som ger sedimentkärnor på 
upp till ca 50cm, i totalt fem punkter, uppströms (referens), utanför och nedströms 
bruksområdet. Totalt analyserades tre ytliga sedimentprover varav två kördes på 
bredare screeninganalyser som analyserar tusentals olika ämnen.  

• Ytvattenprovtagning genomfördes i Kolbäcksån samt vattendraget inne på 
området utfördes med handhållen vattenhämtare. Totalt provtogs ytvatten på fem 
ställen och samtliga skickade sin för analys av tungmetaller och klorerade 
lösningsmedel. 
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6 Fältnoteringar och analysresultat 

6.1 Läsanvisning och jämförvärden 
I tabeller nedan redovisas i första hand ämnen som är vanligt förekommande, det finns 
generella riktvärden eller jämförvärden för eller av speciellt intresse för undersökningen, 
exempelvis vissa klorerade lösningsmedel.  
 
Analysresultaten jämförs med relevanta rikt- och jämförvärden för jord, ytvatten, porgas, 
sediment etc. Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig dvs. bostäder respektive 
mindre känslig markanvändning så som olika verksamheter (KM resp. MKM) används för 
jämförelse och bedömning av föroreningsgrad i mark.  
 
Fältprotokoll med observationer och fältmätningar redovisas i Bilaga 3. En 
sammanställning av analysresultat för redovisas i Bilaga 4 och kompletta analysprotokoll 
redovisas i Bilaga 5. 

6.2 Porluft, inomhusluft och trädkärnor 
Med syfte att påvisa eventuell förororening av klorerade lösningsmedel inom eller under 
nuvarande industribyggnader har provtagningar av porluft, inomhusluft och trädkärnor 
genomförts med avseende på klorerade alifater. Provtagningspunkterna redovisas 
tillsammans med läget för det före detta ”tritvätten” i Figur 5 nedan.  
 
Tritvätten var lokaliserad på andra våningen och idag är den lokalen ombyggd till verkstad. 
Sannolikheten för läckage till mark är låg då trihanteringen inte använts på markplan.  
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Figur 5. Placering av provpunkter avseende porluft (P1-P15), inomhusluft (R1-R3 och trädkärnor. 
Tritvättens placering är markerad med röd stjärna. Tvätten var belägen på andra våningen, ej 
markplan.  
 
Vid den porluftsprovtagningen i fält genomfördes mätningen med fältinstrument (PID). 
Generellt noterades endast inga indikationer på organiska föroreningar i de 15 
provpunkterna, halterna varierade mellan 0,1 och 4,2 ppm, vilket är vanligt vid mätning 
genom betong/under asfaltsytor mm. I det fall det finns en betydande markförorening med 
klorerade lösningsmedel uppmäts flera hundra till tusentals ppm med PID-instrumentet. 
Pumpad provtagning på kolrör genomfördes i tre punkter; P1, P8 samt P15 (där högst halter 
påvisats).   
 



Sörstafors DP Sid 11 (20) 1620-203 
Sörstafors Fastighets AB   2021-01-04 

 

Relement Miljö Väst AB 

Provtagning av inomhusluft koncentrerades kring det område där ”tritvätten” tidigare stått. 
Tvätten stod på andra våning och punkten R3 är placerad i samma rum. De andra två 
punkterna, R1 och R2, är placerade i markplan, alltså en våning under ”tritvätten”. 
 
Provtagningen av trädkärnor utfördes nedströms industrin med syfte att fånga upp en 
eventuell föroreningsplym i grundvatten.  
 
I Tabell 1 - Tabell 3  redovisas analysresultat med avseende på klorerade lösningsmedel.  
 
Tabell 1. Utvalda analysresultat (µg/m3) för porluft med avseende på klorerade lösningsmedel. 
Punkt P1 P8 P15 
1,1-dikloreten <0,0417 <0,0417 <0,0417 

trans-1,2-dikloreten <0,0417 <0,0417 <0,0417 

cis-1,2-dikloreten <0,0417 <0,0417 <0,0417 

trikloreten <0,0417 <0,0417 <0,0417 

tetrakloreten <0,0417 <0,0417 <0,0417 

vinylklorid <0,0417 <0,0417 <0,0417 

 
Tabell 2. Utvalda analysresultat (µg/m3) för inomhusluft med avseende på klorerade 
lösningsmedel. 
Punkt R1 R2 R3 
trans-1,2-dikloreten <0,250 <0,250 <0,250 
cis-1,2-dikloreten <0,250 <0,250 <0,250 
trikloreten <0,290 <0,290 <0,290 
tetrakloreten <0,340 <0,340 <0,340 
Kloroform <0,260 <0,260 <0,260 
1,1-dikloreten <0,250 <0,250 <0,250 

 
Tabell 3. Utvalda analysresultat (mg-h/kg) för trädkärnorna med avseende på klorerade 
lösningsmedel. 
Punkt Träd 1 Träd 2 Träd 3 
trans-1,2-dikloreten <0,050 <0,050 <0,050 
cis-1,2-dikloreten <0,050 <0,050 <0,050 
trikloreten <0,0050 <0,0050 <0,0050 
tetrakloreten <0,0050 <0,0050 <0,0050 
vinylklorid <0,10 <0,10 <0,10 
1,1-dikloreten <0,050 <0,050 <0,050 

 
Inga klorerade lösningsmedel påvisades i något av de provtagna medierna.  
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6.3 Ytvatten och sediment 
Provtagning av ytvatten och sediment har utförts i fem punkter vardera, dels där 
sannolikheten för att föroreningar ska ha ackumulerats i sedimenten bedöms vara som störst 
utanför bruksområdet, men även uppströms för att få en referens bakgrundsbelastningen. I 
Figur 6 nedan redovisas placering av provpunkterna. 
 

 
Figur 6. Placering av provpunkter för sediment (S01-S04 och Ref Sed) samt ytvatten (Yt01-Yt04 
och Ytref). Fastigheten Sörsta 6:1 är markerad med gult. 
 
I Tabell 4 redovisas analysresultat för ytvattenproverna i jämförelse Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Av tabellen framgår att det inte uppmättes 
några spår av klorerade lösningsmedel. I samtliga prov visade analysresultaten avseende 
tungmetaller i nivåer motsvarande låga till måttliga halter. 
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Tabell 4. Urval av analysresultat för proverna på ytvatten med avseende på metaller och 
klorerade lösningsmedel. Jämförelse görs med måttlig halt från Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Halter angivna i µg/l. 

Punkt YtREF Yt01 Yt02 Yt03 Yt04 Sjöar och vattendrag, 
Måttlig halt* 

As <0,5 1,42 0,756 0,57 0,781 15 
Cd <0,05 0,0594 <0,05 <0,05 <0,05 0,3 
Cr <0,9 5,21 1,08 <0,9 <0,9 15 
Hg <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - 
Cu 2,19 6,78 2,26 1,18 3,2 9 
Ni 1,73 5,61 2,62 1,27 1,97 45 
Pb <0,5 2,93 0,974 0,752 0,883 3 
Zn 9,79 33,1 8,77 7,42 8,06 60 
trans-1,2-dikloreten <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 - 
cis-1,2-dikloreten <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 - 
trikloreten <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 - 
tetrakloreten <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 - 
vinylklorid <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 - 
1,1-dikloreten <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 - 

*Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Jämförvärdet motsvarar nivån för måttligt höga halter. 
 
I Tabell 5 redovisas utvalda analysresultat från sedimentproverna. S01-S03 blandades till 
ett samlingsprov då materialet uppvisade liknande karaktär. Ytterligare organiska 
parametrar som inte påträffats i halter över laboratoriets rapporteringsgräns har utelämnats från 
tabellen av utrymmesskäl. Screeninganalys avseende volatila och semivolatila organiska 
föreningar utfördes på SedRef och S01-S03 och visade inte på några förhöjda halter av de 
tusentals föreningar som ingår i laboratoriets GC-bibliotek.  
 
Tabell 5. Analysresultat för sedimentprover med avseende på utvalda parametrar. Jämförelse 
med Naturvårdsverkets och SGUs bedömningsgrunder för sediment (mg/kg TS). 
Punkt Ref SED S01-S03 S04 Klass 3 Klass 4 Klass 5 

As 16 5,4 3,18 10-30 30-150 >150 

Ba 109 357 25,2    

Cd 4,2 <0,13 0,24 2-7 7-35 >35 

Co 18 21,2 6,33    

Cr 550 61,9 32,2 20-100 100-500 >500 

Cu 131 62,4 323 25-100 100-500 >500 

Ni 118 44,9 20,1 15-50 50-250 >250 

Pb 94 37,3 89,6 150-400 400-2000 >2000 

Zn 930 137 207 300-1000 1000-5000 >5000 

PAH L <0,15 <0,15 <0,015    
PAH M 0,84 <0,25 0,086 0,11-0,32 0,32-1,7 >1,7 

PAH H 1,46 <0,240 0,15 0,32-0,94 0,94-2,6 >2,6 

Alifater >C12-C16 83 <20 <20    

Alifater >C16-C35 1 200 <20 <20    

PCB, summa 7 0,04 <0,007  0,0025-0,0076 0,0076-0,034 >0,034 

Klorbensener <0,9 <0,9     

Klorerade alifater <LOD <LOD     
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I Figur 7 och Figur 8 redovisas foton från sediment- och ytvattenprovtagningen. Mängden 
lösa ytliga sediment var i några provpunkter mycket liten och på många ställen ligger enbart 
grus och sten. 
 

 
Figur 7. Ytligt sediment från kolbäcksån. 

 
Figur 8. Foto över kolbäcksån från 
skogsområdet. 

6.4 Jord 
Jordprovtagningen genomfördes både inom fabriksområdet och vid omkringliggande 
avverkat skogsområde samt åkermark. Totalt grävdes ca 40 provgropar och både enskilda 
prover samt samlingsprover för större ytor analyserades, se Figur 9 nedan.  
 
Jordlagerföljden inom skogsområdet utgjordes generellt av lerig mulljord med en 
mäktighet på ca 0,3 m ovan torrskorpelera. Avverkat skogsområde väster om väg 252 
utgörs av ca 0,3 m mulljord ovanpå fyllnadsmaterial bestående av grus/sand med inslag av 
sten och ställvis tegel. Samma fyllning kan ses inom fabriksområdet där det även ställvis 
ligger slaggrester, metallskrot mm, se Figur 11. Någon grundvattenyta noterades inte vid 
fältarbetet.  
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Figur 9. Provgropar (vita fyrkanter) och samlingsprover (svart skraffering) inom 
undersökningsområdet på historisk flygbild.  
 
Provtagning på jord utfördes både som samlingsprov och stickprov. Samlingsprover 
delades in baserat liknande karaktär i ytlig- och fyllnadsjorden. Ytliga samlingsprover 
uttogs på mulljord alternativt grus. Inom fabriksområdet har samlingsprover även blandats 
på fyllningsjord vid olika djup utifrån indikation och förekomst av slagg/aska mm.   
 
Samtliga analyser redovisas i tabellform i bilaga 3.  Fullständiga analysprotokoll från labb 
redovisas i bilaga 4.  
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Figur 10. Mulljord ovan torrskorpelera. 

 
Figur 11. Inslag av tegel/skrot i fyllning 
inom fabriksområdet. 

 

 
Figur 12. Slagg i fyllnadsmaterial från PG 20-
43 inom fabriksområdet. 

 
Figur 13. Inslag av tegel i fyllning inom 
fabriksområdet. 
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I Figur 14 nedan redovisas en färgkodad figur utifrån resultatet från analyserna. 
Färgkodningen baseras på Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. 
Punkter är färgade efter högsta påträffade förorening i vardera provgropen. 
  

 
Samlingsprover 

Sörstafors 

>KM 10 200 0,8 80 0,25 40 50 250 3,5 1   20 

>MKM 25 300 12 200 2,5 120 400 500 20 10   200 

Prov Ind.  Djup m As Ba Cd Cu Hg Ni Pb Zn 
PAH 
M 

PAH 
H Olja dioxiner 

SP - A   0-0,2 4 124 0,3 30 <0.2 21 39 122 0,3 0,4 <LOD e.a 

SP - B   0-0,3 6 420 1,2 163 0,9 31 179 497 0,8 0,8 e.a e.a 

SP - C   0-0,5 5 118 0,3 30 <0.2 17 43 88 <0.25 0,1 e.a e.a 

SP - D   0-0,5 2 55 0,1 13 <0.2 10 23 50 <0.25 <0.22 e.a e.a 

SP - E   0-0,3 3 139 0,3 81 <0.2 18 95 170 0,4 0,7 e.a e.a 

SP - F   0-0,3 5 134 0,5 29 <0.2 20 27 117 0,2 0,2 <LOD e.a 

SP - G   0-0,1 4 106 0,5 144 0,6 33 84 268 0,9 2 e.a e.a 

SP - H1   0,1-1,1 7 127 0,9 344 0,5 42 524 513 e.a e.a e.a e.a 

SP - H2 Slagg 0,1-1,3 10 457 0,9 265 0,4 71 275 335 7 11 <LOD 19 
Figur 14. Figur som visar samlingsprovtagning (ytliga genomskinliga och fyllnadsmassor 
skrafferade) och halter samt stickprov klassade utifrån analysresultat. Grönt/vitt <KM, gult 
>KM, <MKM, orange >MKM.    
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Resultat från analyserade jordprover visar att det generellt är tungmetaller som är 
dimensionerande för klassningen och finns i halter överskridande MKM. Halter i nivå med 
eller strax över MKM finns främst inom de tidigare fabriksytorna (G och H) men även ett 
utfyllt område i nordväst (B). Ett samlingsprov från fabriksområdet har även analyserats 
avseende dioxiner, men halterna underskred KM.  
 
Marken inom skogsområdena är generellt mindre påverkade.  Inom fabriksområdet består 
fyllnadsmaterialet ställvis av rivningsrester (tegel, metallskrot, slagg mm). De avverkade 
skogsområdena i nordväst (B) är utfyllt med mestadels sand och grus. Dock påträffas 
plastskräp, metallskrot och annat avfall ställvis på den ytliga mulljorden som klassas över 
MKM. Åkermarken i sydväst och väst är inte förorenad över KM och detsamma gäller för 
skogspartiet i norr. I samtliga av dessa området består jorden av några decimeter mulljord 
ovan torrskorpelera. 
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7 Sammanfattande bedömning    
Relement har på uppdrag av Sörstafors Fastighets AB genomfört miljötekniska 
undersökningar av mark, ytvatten, sediment och inomhusluft på fastigheten Sörsta 6:1 inför 
arbetet med en detaljplan som ska medge blandad bebyggelse med bostäder och 
verksamheter. Undersökningarna har riktats mot de områden där risken för föroreningar 
bedömts som störst baserat på historisk verksamhet på platsen. Provtagning har utförts av 
mark, porgas, inomhusluft, grundvatten (trädkärnor), sediment och ytvatten och analyser 
avseende tungmetaller, olja, tjärämnen, klorerade lösningsmedel, klorbensener, PCB m. fl.  
 
Baserat på resultaten från undersökningen görs följande bedömningar:  
 

• Det finns äldre fyllnadsmassor med inslag av fasta avfall i form av slagg, tegel och 
aska kring de befintliga fabriksbyggnaderna samt i det utfyllda området väster 
om väg 282 i den nordvästra delen av fastigheten (område B). Analysresultat 
visar ställvis på höga halter av tungmetaller i enskilda prover. Samlingsproverna 
kring har halterna strax överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
verksamhetsområden (MKM) och några hälsorisker bedöms inte finnas vid 
nuvarande användning.  
 

• Vid exploatering till bostäder eller annan känslig markanvändning inom område B 
i nordvästra delen samt kring fabriksbyggnaderna, kommer urschaktning av lätt 
förorenade äldre fyllnadsmassor att krävas. I det fall området används för 
verksamheter eller ändamål motsvarande mindre känslig markanvändning (MKM) 
krävs sannolikt ingen omfattande saneringsschakt utöver teknisk schakt vid 
exploatering.   
 

• Övriga ytor har generellt låga halter, underskridande Naturvårdsverkets riktvärden 
för bostäder, känslig markanvändning (KM).   
 

• Det finns inget som tyder på att användningen av trikloretylen på fastigheten har 
orsakat någon föroreningsskada i mark, byggnader eller grundvatten. Sannolikheten 
för markförorening bedömdes som liten redan innan undersökningen då 
användningen skett i modern tid och på andra våningen i lokalerna. 
Undersökningarna verifierade att ingen skada finns genom provtagning av porluft, 
inomhusluft samt yt- och grundvatten (trädkärnor). Den tidigare hanteringen av 
klorerade lösningsmedel bedöms således inte ha förorenat marken i någon 
betydande omfattning.   
 

• Provtagning av ytvatten visade på låga halter och ingen pågående spridning av 
tungmetaller eller klorerade lösningsmedel. Sedimenten i Kolbäcksån är tydligt 
påverkade av olika föroreningar, men halterna är högre uppströms än utanför 
bruksområdet.  



Sörstafors DP Sid 20 (20) 1620-203 
Sörstafors Fastighets AB   2021-01-04 

 

Relement Miljö Väst AB 

Planerad exploatering med en kombination av verksamheter, kontor och bostäder kommer 
leda till att delar av fastigheten behöver grävas ur för grundläggning av nya byggnader, 
vatten- och avlopp, vägar mm.  
 
Inom delar av fastigheten kommer detta att innebära schakt i förorenad jord och särskilda 
skyddsåtgärder samt kontrollprogram kommer att krävas vid exploateringen. Markarbeten 
bedöms vara anmälningspliktiga till den lokala miljömyndigheten. Sedvanlig miljöteknisk 
provtagning inför masshantering, avfallsklassning och kvittblivning av massor kommer att 
krävas. De föroreningar som föreligger på fastigheten består främst av fyllnadsmassor med 
inslag av fasta avfall, slagg mm. och innebär ingen påtaglig risk för miljön eller människor 
som idag vistas i området.  
 
De äldre byggnaderna är inte, inom ramen för denna undersökning, inventerade avseende 
förekomst av förorenade ytskikt eller förekomst av farligt avfall så som asbest, PCB 
och/eller olika tungmetaller. Materialinventering och provtagning av byggnadsmaterial kan 
krävas beroende på vilka verksamheter som planeras och vilka 
ombyggnationer/rivningsarbeten som kan bli aktuellt i framtiden.    
 
Sammantaget bedöms inte markföroreningar förhindra, väsentligt försvåra eller 
väsentligt fördyra en omställning till bostäder och verksamheter. Omhändertagande 
av ytligt förorenade fyllnadsmassor kommer att krävas, speciellt i det fall bostäder 
planeras inom område B eller kring nuvarande fabriksbyggnader, men det är idag 
vanligt och krävs vid mer eller mindre all nybyggnation i tidigare exploaterade 
områden. En kostnadseffektiv, miljömässig samt klimatsmart hantering av 
överskottsmassorna utförs lämpligen i samband med de markarbeten som krävs för 
exploateringen. 
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