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Abstract 
Västerås is a city with an industrial heritage. One of the larger companies in Västerås is ABB 
AB, which has multiply businesses located at the area Finnslätten. High concentrations of 
trichloroethene (TCE) were found in the soil and groundwater at Finnslätten 1 during a phase 
II environmental site assessment. Due to the result of the assessment a supplementary 
investigation and a site specific risk assessment were made of building 358. The source zone 
and plume of trichloroethene have not been characterized even after several investigations at 
the site. The aim of this study was to make a risk assessment of three other buildings inside 
the area were degreasing with TCE have historical taken place. The collected information 
resulted in a risk class 2 of the three objects and shows that the buildings might be potential 
pre-emission sources of trichloroethene. The second aim contains a comparison between 
traditional and alternative approaches to enlighten the importance of effective 
characterization methods. Two potential characterization strategies were chosen; TRIAD 
approach and CMF approach. The result showed the importance of systematic project 
planning, dynamic work planning strategy and the use of multiple techniques to form the 
best “hybrid” during characterization of DNAPL. In order to bring the investigation to a 
successful conclusion it is of great importance to consider the uncertainties or diminish the 
uncertainties by collecting essential information.  
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1 Inledning 
Spridning av föroreningar genom känsliga ekosystem, vattentillgångar och andra mottagare 
är ett hot mot människors hälsa och miljö (Bronders et al. 2012). Klorerade lösningsmedel 
har ofta, i samband med utsläpp, varit källan till grundvattenföroreningar i 
dricksvattentillgångar (Cohen et al. 1993). Föroreningarna kan vid naturliga 
grundvattenförhållanden leda till oacceptabla risker för människors hälsa och miljö under 
flera decennier (Annable et al. 2006; Siegrist et al. 2006). Gruppen av ämnena är giftiga samt 
bedöms som cancerogena eller misstänks som cancerogen (Larsson, L. 2009.). Klorerade 
lösningsmedel är därmed prioriterade ämnen vid åtgärder av förorenade områden och 
bedöms som mycket hög farlighet av Naturvårdsverket (Larsson, L. 2009.; Naturvårdsverket 
1999). Ett av de mest vanliga lösningsmedlen i Sverige är trikloretylen (TCE), vilket har 
använts som avfettningsmedel inom industribranschen sedan 1930-talet (Cox et al. 2007). 
Lösningsmedlens egenskaper att tränga sig in i olika medier är positiv i 
industrisammanhang, men ökar risken för spridning av de hälsofarliga ämnena till den 
omgivande miljön. Fastigheter där TCE tidigare har använts eller förvarats löper därmed stor 
risk för att innehålla spår av föroreningarna (SGF 2012). Yrkesmässig användning av 
trikloretylen förbjöds år 1996 men det fanns möjlighet att ansöka om dispens till 
Kemikalieinspektionen (SFS 1998:944; KIFS 2008:2). Från och med år 2016 krävs det 
tillstånd hos Europeiska kemikaliemyndigheten Echa för att få använda ämnet inom Europa 
(EG nr 1907/2006, bilaga XIV). 
 
Klorerade lösningsmedel, kan förekomma i fyra olika faser, vilket är fri fas (även kallad 
DNAPL), gas, adsorberad och vattenlöslig (ITRC 2011). Klorerade lösningsmedel i DNAPL- 
fas är komplicerade att karakterisera i mark och därmed krävs det goda kunskaper om 
föroreningarnas egenskaper, spridningsmönster samt tillfredställande underlagsdata om 
omgivande miljö för att minska osäkerheten vid provtagning av föroreningarna (Liu et al. 
2008; ITRC 2011). Det komplexa spridningsmönstret medför svårigheter vid undersökningar 
av området och det kan därmed vara opraktiskt att använda konventionella 
områdesundersökningstekniker vid skildring av DNAPL i mark (Cohen et al. 1993). Det är 
även viktigt att vara försiktig vid borrning eftersom aktiviteten kan skapa nya oönskade 
spridningsvägar för föroreningen (Larsson 2009). Karakterisering av ett förorenat området 
är av stor betydelse för fortsatta undersökningar och val av efterbehandlingsåtgärder. En 
detaljrik och säkerställd skildring kan leda till tid- och kostnadsbesparingar (Crumbling et al. 
2003). Det är dock kostsamt att karakterisera DNAPL med den teknik som har använts under 
de senaste decennierna (Liu et al. 2008; USEPA 2004). Ny forskning av mindre påkostade 
metoder kan vara en lösning till dagens situation och därmed skapa mer effektiva 
tillvägagångssätt vid arbete med förorenade områden innehållande DNAPL.   
 
En stor del av de förorenade områdena i Sverige har kontaminerats av industriella 
verksamheter och en av landets mest utpräglade industristäder är Västerås i Västmanland 
(Naturvårdsverket 2003; Mellgren 2013). Storföretaget ASEA, idag ABB, flyttade till 
kommunen 1891 och är en av anledningarna till kommunens industriella utveckling (Wendel 
1939; Runfors 1990). I dagsläget är flera av ABB:s verksamheter belägna vid 
Finnslättenområdet men innan den omfattande industriflytten, år 1966, var företaget främst 
beläget i de centrala delarna av Västerås (Runfors 1990). Företagets tillverkning bestod av 
allt från elektriska motorer till spårvagnar (Wendel 1939). Under en undersökning som 
genomfördes 2001 påvisades förhöjda halter av trikloretylen i grundvatten samt i jordprover 
på fastigheten Finnslätten 1 (Golder Associates 2001 a). Ett flertal inventeringar och 
undersökningar har genomförts inom området men varken föroreningskällan eller dess plym 
har lokaliserats (Golder Associates 2001 a; Golder Associates. 2001 b; Golder Associates. 
2001 c; MHF 2011; WSP 2014; MHF 2014). Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås 
stad vill nu genomföra ytterliggare en inventering av området för att ge svar på vilka 
verksamheter som möjligtvis kan ha gett upphov till de förhöjda halterna av trikloretylen.  
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1.2 Syfte  

Studiens syfte är att bedöma risken för eventuella historiska utsläpp av trikloretylen på 
fastigheterna Finnslätten 1 och Västerås 3:84. Målet med den här studien är att utvidga 
kunskapen om karakteriseringsstrategiers betydelse vid utredningar av förorenad mark 
innehållande klorerade lösningsmedel.  
 
1. Finns det en risk att utsläpp av trikloretylen har förekommit på flera platser inom 
fastigheterna Finnslätten 1 och Västerås 3:84? 
2. Finns det alternativa karakteriseringsmetoder som är mer fördelaktiga än de traditionella 
metoderna vid utredning av förorenad mark innehållande klorerade lösningsmedel? 
 

2 Bakgrund  

2.1 MIFO-inventering fas 1 

Naturvårdsverket skapade 1999 en enhetlig metodik för inventering av förorenade områden 
(MIFO). Metodiken är uppdelad i två faser och fungerar som ett hjälpmedel för att med 
begränsat underlagsdata kunna genomföra en riskbedömning av enskilda objekt. MIFO fas 1 
består av insamling av information via intervjuer, arkivstudier, platsbesök samt kartstudier 
(Naturvårdsverket 1999). Utifrån föroreningens farlighet, föroreningsnivå, 
spridningsförutsättningar och känslighet/skyddsvärden kan sedan en samlad bedömning 
genomföras av området. Riskklassningen enligt MIFO är en graderingsskala där de objekt 
med störst risk klassificeras som ett medan de med lägst tilldelas riskklassningen fyra. 
Metoden fungerar som ett prioriteringsverktyg, vilket leder till att de objekten med högst 
riskklassning prioriteras i första hand (Naturvårdsverket 1999). En MIFO fas 2 genomförs av 
de objekt, vilket utifrån tidigare bedömningar anses behöva vidare undersökningar. I de 
översiktliga undersökningarna (MIFO fas 2) genomförs provtagningar av objektet utifrån en 
provtagningsplan samt en geologiskkarta. Prover tas på strategiskt utvalda platser samt av 
relevanta parametrar (Naturvårdsverket 1999). Avslutningsvis sammanställs informationen 
som fås utifrån provtagningarna som sedan utvärderas och rapporteras vidare. Analyssvaren 
från MIFO fas 2 leder till att den riskklassningen som objektet förs till anses mer säkerställd 
än vid en MIFO-inventering fas 1. Metodiken finns beskriven i Naturvårdsverkets rapport 
4918 och innehåller även de blanketter (A-F) som ska fyllas i under pågående inventering 
(Naturvårdsverket 1999).   

2.2 Exponeringsvägar för klorerade lösningsmedel 

Exponering av klorerade lösningsmedel kan ske via inandning, förtäring och exponering av 
hud (SGF 2012). Den vanligaste exponeringsvägen är genom inandning av kontaminerad luft. 
Klorerade lösningsmedel har en hög flyktighet, vilket gör att ämnet lätt övergår till gasfas. 
Gasavgång från förorenat grundvatten eller källområde kan påverka inomhusluften och på 
det sättet exponera människorna i byggnaden (SGF 2012). Det går även att exponeras av 
klorerade lösningsmedel genom intag av förorenat grundvatten. Föroreningar av 
trikloretylen förekommer ofta på stora djup och därmed är det mer ovanligt att exponering 
sker genom direktkontakt med förorenad jord (Cox et al. 2007).  

2.3 DNAPLs spridningsmönster 

DNAPL (dense non-aqueous phase liquid) är ett samlingsnamn för en grupp av ämnen som 
är tyngre än vatten samt är relativt hydrofobt (USEPA 2004). Egenskaperna gör att ämnet 
transporteras ner genom jordlagren med inverkan av gravitationen, vilket kan bromsas av 
kapillära krafter och täta jordlager (Cox et al. 2007) (se figur 1). Under passagen av ämnet i 
fri fas lämnas rester av föroreningen kvar i jordporerna som droppar eller strängar (Siegrist 
et al. 2006; Bello et al. 2000). När ämnet når täta lager, som exempelvis berggrunden, kan 
ansamlingar av fri fas (pool) bildas (Anderson et al. 1992). Föroreningarnas fördelning i mark 



3 
 

beror på platsspecifika egenskaper, vilket försvårar arbetet med att karakterisera DNAPL i 
marken. Anhopningar av lösningsmedlet kan exempelvis antingen diffundera eller tränga sig 
igenom mikrosprickor i de täta jordlagren eller bli tillräckligt stor för att nå mindre täta 
jordlager för att fortsätta den vertikala transporten (Anderson et al. 1992; SGF 2012). Om det 
täta skiktet eller berggrunden lutar mot grundvattnets flödesriktning så kan spridningen ske 
med hjälp av tyngdlagen i motsatt riktning. Föroreningen kan med andra ord transporteras 
mot grundvattenriktningen om berggrunden lutar åt ett annat håll. I allmänhet gäller den 
motsatta spridningen enbart korta sträckor då ämnet kan avledas av bland annat sprickor 
(SGF 2012). Vid källområden, där fri fas påträffas, kan lösningsmedel diffundera ut till 
förbiflödande grundvatten, vilket kan skapa en lång plym med lösta föroreningar (Cox et al. 
2007). Små utsläpp av trikloretylen kan därmed leda till att stora arealer betraktas som 
förorenade (SGF 2012).  
 

 
Figur 1.  Illustration över spridning av DNAPL. Källa: SGF 2012 (figuren är modifierad).  
 

3 Material och metod  

3.1 Områdesbeskrivning 

Under 2001 genomfördes MIFO inventeringar fas 1 av fastigheterna Finnslätten 1 och 
Västerås 3:23 vid Finnslättenområdet (Golder Associates 2001 b; Golder Associates 2001 c). 
Den insamlade informationen påvisade att avfettning med trikloretylen tidigare har bedrivits 
i byggnaderna 358, 331, 346, 391 och 394 (se figur 2).  
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Figur 2.  Illustration över Finnslätten. De byggnader som berörs i den här studien är markerade med respektive 
byggnadsnummer. Källa: Västerås stads kartportal 2014 (figuren är modifierad).  
 
Den insamlade informationen resulterade i en MIFO inventering fas 2 av fastigheten 
Finnslätten 1. Analyser av jord- samt grundvattenprover påvisade förekomster av 
trikloretylen vid byggnaderna 351, 342 samt 358 (Golder Associates 2001 a). Ett 
saneringsförsök med markventilation1 genomfördes mellan åren 2002 och 2003 men avbröts 
2003 eftersom reduktionen av föroreningarna bedömdes som otillräckliga (WSP 2013). På 
begäran av miljö- hälsoskyddsförvaltningen i Västerås stad genomfördes ytterliggare en 
MIFO inventering fas 1 av området (MHF 2011). Fastigheten Finnslätten 1 fördes till riskklass 
2 men med avgränsningen byggnad 358 (MHF 2012). I samband med en upptäckt av ett hål i 
en avloppsbrunn i byggnad 358 ansågs objektet som den mest troliga källan till de förhöjda 
halterna av trikloretylen på fastigheten. I brunnen, som var ansluten till en 
reningsanläggning, hade bland annat TCE sköljts ned. En uppskattning genomfördes av ABB 
att hålet hade skapats i samband vid rengöring av avloppet cirka två till tre veckor före 
upptäckten (WSP 2013). Förslag på en ny riskbedömning med kompletterande 
undersökningar sammanställdes för byggnad 358 men efter flera undersökningar har varken 
föroreningskällan eller plymerna identifierats (WSP 2014). Det finns därmed en risk att 
källan till föroreningarna är lokaliserad någon annanstans på fastigheten eller i närliggande 
fastigheter.  

3.2 Avgränsningar 

Tidigare inventeringar har pekat ut byggnaderna 358, 351, 394, 331, 346 samt 391 på 
fastigheterna Finnslätten 1 och Västerås 3:84 som potentiella utsläppskällor av trikloretylen. 
I den här studien har MIFO-inventering fas 1 genomförts av byggnadsnumren 331, 346 samt 
391. Riskbedömningar för de resterande byggnaderna genomförs inte på grund av tidsbrist 
eller på grund av att de är under pågående utredning. 
 
I den här studien har en litteraturstudie genomförts av TRIAD approach samt CMF 
approach. Metoderna har valts ut eftersom de kan vara intressanta alternativa strategier vid 
karakterisering av klorerade lösningsmedel. En mindre jämförelse har genomförts mellan 

                                                 
1 En kombination av att grundvatten pumpas till filter samt luftventilation i speciella filtersystem (WSP 2013) 
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CMF och traditionell metod eftersom det i dagsläget är främst en strategi som kan användas 
som ett komplement till andra karakteriseringsmetoder.  

3.3 MIFO-inventering fas 1 

Naturvårdsverkets rapport 4918 (1999) har använts som mall vid riskbedömningarna av de 
utvalda objekten. Den samlade informationen har inhämtats via arkivstudier, platsbesök, 
samtal med kommunen, intervjuer och kartinformation. Vid en riskbedömning krävs en 
helhetsbild av området för att få en mer korrekt skildring av föroreningsnivån och de risker 
som föroreningarna utgör. Information om den omgivande miljön och byggnaderna 331, 391 
samt 346 har därför sammanställts i resultatet. 
 
Information till arkivstudien hämtades från Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens (Västerås 
stad) arkiv, stadsarkivet i Västerås, länsstyrelsen i Västmanlands län och stiftelsen 
Västmanlands läns museum. Intervjun utgick från en mall (se bilaga 1) som upprättats 
utifrån naturvårdsverkets rapport 4918 och genomfördes antingen via mail eller telefon. De 
intervjuade valdes ut utifrån hänvisningar från Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 
personal på ABB AB eller uppgifter från arkivstudier. För att minimera risken för 
missförstånd skickades en sammanställning av intervjun till den intervjuade som sedan fick 
bekräfta innehållet. Platsbesöket genomfördes vid byggnaderna 331, 346 samt 391 den 29 
april 2014. En mall upprättades utifrån Naturvårdsverkets rapport 4918, vilket fylldes i på 
plats (se bilaga 2). Beskrivningarna av objekten kompletterades med bilder på och vid 
byggnaderna. Platserna där bilderna är tagna markerades i en karta med siffrorna 1, 2, 3, 4, 5 
och så vidare. Vid lokalisering av skyddsvärden på fastigheten användes länsstyrelsens 
WEBB-GIS tjänst samt Västerås stads kartportal. Information för att bedöma 
spridningsrisken hämtades via Sveriges geologiska undersöknings (SGU) bergarts- samt 
jordartskartor och Västerås stads kartportal. SGU:s brunnsarkiv användes för att lokalisera 
eventuella brunnar inom området. Västerås stads kartportal finns via Västerås stads intranät, 
åtkomst erhölls via miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.  
 
Utifrån den insamlade informationen genomfördes en samlad bedömning och riskklassning 
av de inventerade objekten. Ett riskklassningsdiagram fylls i utifrån bedömningarna av 
föroreningens farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar och 
känslighet/skyddsvärden. Sammanställningen av resultatet är baserat på de blanketter (A-F) 
som finns i Naturvårdsverkets rapport 4918 (1999).  

3.4 Litteraturstudie 

Eftersom områden förorenad med klorerade lösningsmedel är komplext att karakterisera så 
har en litteraturstudie genomförts av två alternativa metoder. Information om Triad 
approach har främst hämtats från United States Environmental Protection Agency (U.S 
EPA). För metoden CMF method har informationen främst hämtats från plattformen Web of 
Science. Nyckelord för artikelsök: Chlorinated solvents, DNAPL, Mass flux och CMF.  
 

4 Resultat  

4.1 Allmän information om fastigheterna Västerås 3:84 och Finnslätten 1  

Kungsledens fastighet AB är fastighetsägare över Finnslätten 1 samt Västerås 3:84. Området 
består idag av industrimark, tätort och skogsmark (Västerås stad 2014). Det finns inga planer 
på att ändra den nuvarande markanvändningen. Anläggningsområdet är öppet (MHF 2011).  
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Figur 3. Översiktskarta över Västerås. Fastigheterna Finnslätten 1 och Västerås 3:84 är utmarkerade som 
”Finnslätten”. Källa: Västerås stads kartportal 2014 (figuren är modifierad).   

4.1.1 Spridningsförutsättningar 

De dominerande jordarterna består av sandig morän, berg, glacial lera och 
svallsediment/grus (SGU 2014 a). Inom området finns det även sprickzoner, både inom och 
runt om fastigheterna (Västerås stad 2014). Det finns ingen sprickzon till grundvattnet inom 
fastigheterna men däremot sträcker sig en grundvattensprickzon längs Önsta till Tunbytorp. 
Berggrunden består av kvarts-fältspatrik bergart såsom sandsten, gråvacka med mera (SGU 
2014 a).  Mätningar genomförda 2001 påvisade att ned till ett djup på 2,5 meter består 
marken främst av fyllnadsmassor inom fastigheten Finnslätten 1 (Golder Associates 2001 a). 
Det finns ett vattendrag inom fastigheten Västerås 3:84, vilket är lokaliserat väster om 
byggnadsnummer 391 (Västerås stad 2014). Nord och nordväst om fastigheterna finns flera 
vattendrag som strömmar mot området. Området tillhör Norrströms 
huvudavrinningsområdet Svartån, vilket mynnar ut i Mälaren (Västerås stad 2014; SMHI 
2002). Svartån är lokaliserad cirka 3800 meter sydväst om fastigheten Finnslätten 1 
(Länsstyrelsen 2014) (se figur 3). Längs Lugna gatan, vilket delar fastigheterna, sträcker sig 
en vattendelare (Västerås stad 2014).  
 
4.1.2 Känslighet/skyddsvärden 
En kilometer nordost om fastigheterna finns ett vattenskyddsområde (grundvattentäkt – 
Fågelbacken) (se figur 3). Fastigheterna är lokaliserade söder om Mälaren och området 
tillhör skyddsområdet hög skyddsnivå Mälaren (Västerås stad 2014; SMHI 2002). Vid 
Badelunda, cirka två kilometer nordost om Finnslätten, finns ett naturreservat som är 
utpekat som riksintresse för naturvård av Naturvårdsverket (Länsstyrelsen 2014) (se figur 3). 
Inom fastigheterna finns en brunn med okänd användning (fel i läge är mindre än 100 meter) 
i anslutning till byggnadsnummer 346 södra del. Söder, sydväst och väst, beläget vid 
bostadsområdena, samt nordost om fastigheterna finns flera olika brunnar (SGU 2014 b). 
Enligt SGU:s brunnsarkiv är brunnarna av typen övrigt samt energibrunnar. Närmsta 
bostadsområde är beläget cirka 400 meter söder om fastigheterna och det konstaterades vid 
platsbesöket att en gymnasieskola är lokaliserad snett mittemot byggnadsnummer 331 
(Länsstyrelsen 2014).  

4.1.3 Tidigare analysresultat  

Under 2001 genomfördes jord- och grundvattenprovtagning på fastigheten Finnslätten 1 
(Golder Associates 2001 a). Jordgasextraktion genomfördes i byggnad 358 men inga 
förekomster av TCE kunde konstateras. Förekomster av TCE påvisades i grundvattnet under 
byggnad 358 samt i jordprover vid byggnad 351 och 342 (se figur 4).  
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Figur 4. Illustration av jord- och grundvattenprovtagningspunkter genomförda av Golder associates (2001). 
Punkterna är ungefärliga och figurens syfte är att ge läsaren en bild av provtagningens utbredning. Källa: Västerås 
stads kartportal 2014 (figuren är modifierad) 

 

Förhöjda halter av trikloretylen påvisades i grundvatten under byggnad 358 och i jordprover 
vid byggnad 351. Grundvattnet vid 358 hade trikloretylenhalter upp mot 1300 μg/liter. De 
uppmätta halterna jämfördes med det holländska riktvärdet SEPA, vilket har 500 μg/liter 
trikloretylen som gräns (Golder Associates 2001 a). I jordproverna vid byggnad 351 hittades 
värden upp mot 52 mg/kg, vilket jämfördes med det svenska riktvärdet MKM (mindre 
känslig markanvändning) som har 60 mg/kg som gräns. Vid byggnaden 342, söder om 
byggnad 346, togs jordprover som påvisade en halt på 3 μg/kg trikloretylen. Det saknas 
svenska riktvärden för klorerade lösningsmedel i grundvatten och därför användes det 
holländska riktvärdet i den här MIFO inventeringen (Golder Associates 2001 a). De använda 
riktvärdena visar vilka föroreningshalter som är acceptabla ur risksynpunkt, vilket medför att 
en halt under det bestämda värdet inte ska utgöra en fara för människors hälsa och miljö 
(Cox et al. 2007). Det är viktigt att påpeka att ett riktvärde som används i ett land kan 
bedömas som oacceptabla nivåer i ett annat land.  
 
I samband med provtagningarna genomfördes inga hydrologiska undersökningar. Enligt 
Golder Associates (2001 a) ska djupet till grundvattnet variera inom fastigheten Finnslätten 
1. Grundvattnet kunde vara lokaliserat från mindre till en meters djup till 4,6 meter. 
Inventerarna bedömde, utan förankring i hydrologiska undersökningar, att 
grundvattenflödet bör ha riktningen mot Mälaren (söder om fastigheten) eller 
Badelundaåsen (öster om fastigheten) (Golder Associates 2001 a).   

4.2 MIFO- inventering fas 1 – byggnad 331 

4.2.1 Nuvarande verksamhet och historisk information 

Byggnad 331 är lokaliserad på Nätverksgatan 3, 721 36 Västerås (Västerås stad 2014). ABB 
AB Robotics använder och har använt byggnaden som kontorslokaler sedan i slutet av 80-
talet (Lövstrand, muntl.). Mellan åren 1960 och 1983 bedrev ABB AB Machines tillverkning 
av kopparspolar samt avfettning med trikloretylen i mindre skala i byggnad 331 (Fallgren, 
muntl.; MHF 2011). Trikloretylenet användes till rengöring av mindre verktyg. Historiskt sett 
fanns det mindre avfettningskar i alla ABB:s verkstäder (Fallgren muntl.). I byggnad 331 var 
avfettningsmaskinen placerad mitt i byggnaden på första våningen. Under de dåvarande 
processerna bildades restprodukter i form av trikloretylen (MHF 2011). I miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningens frågeformulär från 2011 redogörs att restavfallen hämtades upp 
för destruktion eller avgiftades i ett internt reningsverk. Processavloppsvatten har inte 
producerats av de verksamheter som har funnits i byggnad 331.  
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4.2.2 Spridningsförutsättningar 

De dominerande jordarterna vid byggnaden 331 består av sandig morän (SGU 2014 a). 
Byggnaden står med andra ord ovanpå genomsläppliga till normaltäta jordlager.  

4.2.3 Samlad bedömning 

Trikloretylen är ett ämne som anses som mycket farligt (Naturvårdsverket 1999). Det är svårt 
att ange exakta föroreningsnivåer i mark, byggnader, ytvatten, sediment och grundvatten. 
Enligt det insamlade underlagsdatat har trikloretylen använts i en mindre omfattning i 
byggnad 331. Risken för föroreningsnivåer i mark, byggnader, ytvatten, sediment och 
grundvatten bedöms därför i en lägre skala. Jordprover tagna i anslutning av byggnadens 
södra sida visade inga förekomster av trikloretylen. Grundvattenprover tagna söder samt 
nordväst om byggnaden visade inte heller några spår av ämnet. Risken för förekomster av 
trikloretylen går inte att utesluta eftersom jordprover av klorerade lösningsmedel innehåller 
stora osäkerheter och proverna i anslutning av byggnaden är enbart tagna vid södra delen av 
byggnaden (SGF 2012) (se figur 4). Risken att grundvatten har förorenats av trikloretylen går 
inte att utesluta eftersom det saknas information om grundvattenflödets riktning och på 
grund av föroreningens komplexa spridningsmönster. Naturlig nedbrytning i marken kan 
även påverka föroreningsnivån av trikloretylen (Larsson 2009). Nedbrytningsprocessen kan 
dock ta lång tid, kan leda till mer giftiga nedbrytningsprodukter och beror på platsspecifika 
processer i jord och grundvatten (Larsson 2009; Cox et al. 2007).  
 
Den information som har samlats in indikerar att trikloretylen har använts i en mindre 
omfattning i byggnad 331. Spridningsrisken bedöms därmed som lägre eftersom en mindre 
användning kan minska risken för omfattande spill inom verksamheten. Det är dock viktigt 
att komma ihåg att även mindre spill kan leda till att stora områden kan betraktas som 
förorenade. Trikloretylen är ett flyktigt ämne och även om källområdet inte är i direkt 
anslutning till byggnaden kan föroreningen tränga sig in i byggnaden. Det har påträffats 
förhöjda halter av trikloretylen inom fastigheten Finnslätten 1, det finns därmed en risk att 
inomhusluften kan kontamineras av föroreningarna. Information om hanteringen är 
begränsad och det går inte att utesluta risken för eventuella läckage eller spill i byggnaden. 
De dominerande jordarterna består av genomsläppliga till normaltäta jordlager, vilket ökar 
spridningsrisken till grundvattnet. Däremot påvisade provtagningar i samband med en MIFO 
fas 2 (Golder Associates 2001) att det även finns fyllnadsmassor inom fastigheten Finnslätten 
1. Det finns därmed en risk att fyllnadsmassorna kan fungera som tätare lager och kan 
därmed bromsa trikloretylens vertikala rörelse. Det stora avståndet till Svartån minskar 
spridningsrisken till ytvatten och sediment. Vid fastigheten Västerås 3:84, östlig riktning från 
fastigheten Finnslätten 1, finns ett vattendrag som kan ha eventuellt förorenats av 
trikloretylen. 
 
Känsligheten och skyddsvärdet inom området bedöms som relativt högt. Anledningen är att 
det finns närliggande bostadsområde, yrkesverksamma kan exponeras dagtid och en 
grundvattentänkt är beläget cirka en kilometer från området. Fastigheten tillhör även hög 
skyddsnivå Mälaren och en gymnasieskola är belägen några meter från byggnaden. Det finns 
även en risk att trikloretylen sprids till närliggande vattendrag men även till Svartån som 
rinner ner till Mälaren. Klorerade lösningsmedel är inte långlivade i vatten men fettlösliga. 
Föroreningen kan skada vattenlevande organismer och kan skapa långtidseffekter i 
vattenmiljö (Länsstyrelsen dalarnas län 2008).  Trots det ovan nämnda består objektet av 
mindre känslig mark eftersom ekosystemet är sedan länge påverkat av de pågående 
verksamheterna och risken för att barn vistas på området är lågt då området består av 
industriområde.  
 
Objektet förs till riskklass 2 eftersom det finns uppgifter om att trikloretylen har använts i 
byggnaden och det går inte att utesluta eventuella spill eller läckage. Trikloretylen är ett 
svårnedbrytbart ämne med hög påverkansgrad. Små utsläpp kan leda till att stora områden 
betraktas som förorenade. De stora osäkerheterna leder till en relativt hög riskklassning. 
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Vidare undersökningar kan leda till minskade kunskapsluckor och en mer korrekt skildring 
av föroreningsnivå och ämnets utbredning. Bedömningen av föroreningsnivå, 
spridningsriken, föroreningens farlighet, känslighet och skyddsvärde har sammanställts i ett 
riskklassningsdiagram (se figur 5).  
 

 

Figur 5. Illustration av den samlade bedömningen för byggnad 331 utifrån föroreningens farlighet, 
föroreningsnivå, spridningsförutsättningar och känslighet/skyddsvärden. Källa: Naturvårdsverket 1999. (Figuren 
är modifierad) 

4.3 MIFO-inventering fas 1 – byggnad 346 

4.3.1 Nuvarande verksamhet och historisk information 

Byggnad 346 är lokaliserad på Teknikvägen 2, 721 36 Västerås (Västerås stad 2014). ABB AB 
Robotics har varit verksamma i byggnaden sedan slutet på 80-talet (Fallgren, muntl.). Idag 
bedrivs det målning, montering och provning av industrirobotar i byggnad 346. Det finns 
även kontorslokaler samt lager i byggnaden (MHF 2011). ABB AB Machines var verksamma i 
byggnaden 346 mellan åren 1965 till 1983 (Fallgren, muntl.). Under den tiden förekom all 
motortillverkning på området i byggnaden 346. I byggnaden fanns det även stora kar 
innehållande trikloretylen (TRI-kar), impregneringskar och ugnar (Fallgren, muntl.). De 
öppna TRI-karen användes för avfettning av bland annat maskindelar och var placerade mitt 
i byggnaden 346 (nuvarande kontorsdel). Alla motorer tvättades i trikloretylen innan 
lödning. Rengöringen medförde en bättre effekt av sammansvetsningen. Det hände även att 
personalen i byggnad 346 tvättade händerna i TRI-karen (Fallgren, muntl.). Det har inte 
förekommit några olyckor på platsen som kan ha lett till spridning av ämnet. Däremot var 
golvet helt uppluckrat av TRI-föroreningarna från karen. Enligt Fallgren (muntl.) fanns det 
ingen speciell rening av restavfallet utan det gjordes som på ”den gamla goda tiden”. Enligt 
frågeformuläret från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen (2011) hämtades restprodukterna, 
bland annat trikloretylen, av avfallshanterare.  

4.3.2 Spridningsrisker 

Enligt SGU:s jordartskarta så är den dominerade jordarterna vid byggnad 346 glacial lera och 
sandig morän. Byggnaden står med andra ord på täta, normaltäta och genomsläppliga 
jordarter.  
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4.3.3 Samlad bedömning 

Trikloretylen är ett ämne som anses som mycket farligt (Naturvårdsverket 1999). Det är svårt 
att ange exakta föroreningsnivåer i mark, byggnader, ytvatten, sediment och grundvatten. 
Insamlad underlagsdata antyder att användning av trikloretylen har använts i stor 
utsträckning i byggnad 346. Föroreningsnivån anses som hög eftersom uppgifter påvisar att 
hanteringen av kemikalien har skett bristfällig. I byggnaden fanns det två stora öppna kar 
innehållande trikloretylen och golvet inne i byggnaden var uppluckrad av kemikalien. Risken 
att större mängder av trikloretylen har avgått till byggnaden samt marken bedöms därför 
som stor. Grundvatten- och jordprover tagna vid anslutning av byggnadens södra sida visade 
inga förekomster av trikloretylen. Vid byggnad 346, söder om objektet, påvisades tre mg/liter 
trikloretylen i ett av proven (se figur 4). Risken för förekomster av trikloretylen går inte att 
utesluta eftersom jordprover av klorerade lösningsmedel innehåller stora osäkerheter och 
proverna är enbart tagna vid södra delen av byggnaden. Risken att grundvatten har 
förorenats av trikloretylen går inte att utesluta eftersom det saknas information om 
grundvattenflödets riktning och på grund av föroreningens komplexa spridningsmönster. 
Föroreningsnivån kan även ha minskats av naturlig nedbrytning som kan bryta ned 
trikloretylen över tid (Larsson 2009). Nedbrytningen kan dock ta lång tid, kan leda till mer 
giftiga nedbrytningsprodukter och beror på platsspecifika processer i jord och grundvatten 
(Larsson 2009; Cox et al. 2007). 
 
Den dominerande markförhållanden består av sandig morän, glacial lera samt berg. Däremot 
påvisade provtagningar i samband med en MIFO fas 2 (Golder Associates 2001) att det även 
finns fyllnadsmassor inom fastigheten Finnslätten 1. Det finns därmed en risk att 
fyllnadsmassorna kan fungera som tätare lager och kan därmed bromsa trikloretylens 
vertikala rörelse. Trikloretylen är ett flyktigt ämne och även om källområdet inte är i direkt 
anslutning till byggnaden kan föroreningen tränga sig in i byggnaden. Det har påträffats 
förhöjda halter av trikloretylen inom fastigheten Finnslätten 1, det finns därmed en risk att 
inomhusluften kan kontamineras av föroreningarna. Spridningsrisken bedöms som stor 
eftersom det finns information om bristfällig hantering och att golvet inne i byggnaden var 
uppluckrad av kemikalien. 
 
Ekosystemet inom området är påverkat av industrier under en längre tid. Att området består 
av ett industriområde minskar även risken för att barn vistas inom fastigheten. Det finns 
däremot en risk att trikloretylen sprids till närliggande vattendrag men även till Svartån som 
rinner ner till Mälaren. Klorerade lösningsmedel är inte långlivade i vatten men fettlösliga. 
Föroreningen kan skada vattenlevande organismer och kan skapa långtidseffekter i 
vattenmiljö (Länsstyrelsen dalarnas län 2008). Områdets känslighet och skyddsvärden 
bedöms som höga eftersom en kilometer om objektet finns ett vattenskyddsområde, området 
består av hög skyddsnivå Mälaren och yrkesverksamma kan exponeras dagligen av 
kemikalien.  
 
Objektet förs till risklass 2 eftersom det finns en stor risk att omfattande utsläpp har tidigare 
skett från byggnaden. Det finns uppgifter om omfattande trikloretylenanvändning, bristfällig 
hantering av ämnet och att golvet var uppluckrat av kemikalien. Området i sig är mindre 
känslig mark då det består till störst del av industriområde. Det finns dock omkringliggande 
känslig mark och eftersom spridningsrisken bedöms som hög finns det en stor risk att ett 
stort antal människor kan påverkas av föroreningen. Trikloretylen är ett svårnedbrytbart 
ämne med hög påverkansgrad. Detta gör att källföroreningar kan finnas kvar länge i djupa 
jordlager, vilket sedan kan diffundera ut till passerande grundvatten. Det krävs ytterliggare 
miljötekniska undersökningar för att besvara de nuvarande osäkerheterna som finns om 
föroreningsnivån och ämnets utbredning. Bedömningen av föroreningsnivå, spridningsriken, 
föroreningens farlighet, känslighet och skyddsvärde har sammanställts i ett 
riskklassningsdiagram (se figur 6).  
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Figur 6. Illustration av den samlade bedömningen för byggnad 346 utifrån föroreningens farlighet, 
föroreningsnivå, spridningsförutsättningar och känslighet/skyddsvärden. Källa: Naturvårdsverket 1999. (Figuren 
är modifierad) 

4.4 MIFO-inventering fas 1 – byggnad 391 

4.4.1 Nuvarande verksamhet och historisk information 

Byggnad 391 är lokaliserad på Nätverksgatan 3, 721 36 Västerås (Västerås stad 2014). Innan 
byggnaden invigdes 1973 bestod området av skog (Lundqvist, muntl.). Företaget ABB Relä 
flyttade till de nybyggda lokalerna i samband med invigningen. Historisk produktion har 
bestått av formgjutning av plastdetaljer, lödning av kretskort och montage av reläenheter2 
(Rosén, muntl.). Enligt rapporten från Golder Associates (2001 b) så har det funnits en 
avfettningsanläggning med trikloretylen i byggnadens södra del. Lundqvist (muntl.) menar 
att istället för trikloretylen som avfettningsmedel så användes perkloretylen i byggnad 391. 
En brand startade på grund av elfel i byggnaden 1991 (Rosén, muntl.; Lundqvist, muntl.). 
Enligt Lorenz (muntl.) brann inga kemikalier upp vid branden. Under året 2005 var företaget 
Enics Sweden AB verksamma i byggnaden 391 (Rosén, muntl.). Idag finns det två företag i 
byggnad 391 (Larsson, muntl.). Ett av dem är ABB som till 95 procent använder lokalen till 
kontorsarbete och resterande består av slutmontering av reläskydd. Det andra företaget är 
Structon rail, vilket köpte upp tidigare BB rail 2013, som tillverkar signaler till järnvägar 
(Larsson, muntl.). Enligt Larsson (muntl.) har trikloretylen inte använts eller förvarats i 
byggnad 391 inom de senaste 15 åren. 

4.4.2 Spridningsrisker 

De dominerande jordarterna vid byggnaden 391 består av sandig morän och berg (SGU 2014 
a). Byggnaden står med andra ord ovanpå genomsläppliga till normaltäta jordlager. Det 
saknas information om fyllnadsmassor inom fastigheten Västerås 3:84.  

4.4.3 Samlad bedömning 

Perkloretylen är en synonym till tetrakloreten. Trikloretylen och tetrakloretylen har 
bedömningen mycket hög farlighet (Naturvårdsverket 1999). Det är svårt att ange exakta 
föroreningsnivåer i mark, byggnader, ytvatten, sediment och grundvatten. Det är fortfarande 

                                                 
2 En elektromekanisk komponent (Olsson 2014) 
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oklart om trikloretylen har använts i byggnad 391. Föroreningsnivån i mark, byggnad, 
sediment och grundvatten antas vara låga då hanteringen av lösningsmedlet verkar ha skett 
på ett tillfredsställande sätt (förslutna avfettningskar med utsug). Hanteringen av avfallet 
verkar även ha skett på ett tillfredställande sätt. Det går inte at utesluta risken att spill eller 
läckage har skett i byggnaden utifrån den information som har inhämtats. Vid användning av 
kemikalien finns det alltid en risk för spill och därför bedöms nivåerna som låga. 
Föroreningsnivån kan även ha minskats av naturlig nedbrytning som kan bryta ned 
trikloretylen över tid (Larsson 2009). Nedbrytningen kan dock ta lång tid, kan leda till mer 
giftiga nedbrytningsprodukter och beror på platsspecifika processer i jord och grundvatten 
(Larsson 2009; Cox et al. 2007). 
 
Då underlaget består främst av sandig morän, kan det antas att spridning i mark och 
grundvatten är stora. Det saknas information om fyllnadsmassor inom fastigheten Västerås 
3:84. Trikloretylen är ett flyktigt ämne och även om källområdet inte är i direkt anslutning 
till byggnaden kan föroreningen tränga sig in i byggnaden. Det har påträffats förhöjda halter 
av trikloretylen inom fastigheten Finnslätten 1, det finns därmed en risk att inomhusluften 
kan kontamineras av föroreningarna. Eftersom hanteringen av avfettningsmedlet samt 
avfallet av ämnet verkar ha skett på ett godtagbart sätt bedöms spridningsförutsättningarna i 
lägre skala.  
 
Ekosystemet har påverkats av industrier under många år. Öster om byggnaden består 
området av skogsmark. Skyddsvärdet och känslighet bedöms dock som höga inom de flesta 
parametrar eftersom området tillhör hög skyddsnivå Mälaren, det finns närliggande 
bostadsområde och yrkesverksamma kan exponeras dagligen av föroreningen. Fastigheten 
består främst av industriområde, vilket minskar risken för att barn ska vistas på fastigheten.  
 
Objektet förs till riskklass 2 eftersom det finns uppgifter om att trikloretylen eller 
perkloretylen har använts i byggnaden och det går inte att utesluta eventuella spill eller 
läckage. Trikloretylen är ett svårnedbrytbart ämne med hög påverkansgrad. Små utsläpp kan 
leda till att stora områden betraktas som förorenade. De stora osäkerheterna leder till en 
relativt hög riskklassning. Vidare undersökningar kan leda till minskade kunskapsluckor och 
en mer korrekt skildring av föroreningsnivå och ämnets utbredning. Bedömningen av 
föroreningsnivå, spridningsriken, föroreningens farlighet, känslighet och skyddsvärde har 
sammanställts i ett riskklassningsdiagram (se figur 7).  
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Figur 7. Illustration av den samlade bedömningen för byggnad 391 utifrån föroreningens farlighet, 
föroreningsnivå, spridningsförutsättningar och känslighet/skyddsvärden. Källa: Naturvårdsverket 1999. (Figuren 
är modifierad) 

4.5 Alternativ karakteriseringsmetod – Triad approach 

TRIAD approach är en metod som har visats vara effektiv vid inventering av områden 
förorenade med DNAPL (USEPA 2004). Metoden består av tre grundpelare vilket är 
systematisk planering, dynamiskt angreppssätt och direktanalyser i fält. Vid den 
systematiska planeringen sker en insamling av bland annat historisk information, 
platsspecifika uppgifter och om föroreningarnas egenskaper, exponerings- samt 
spridningsvägar (USEPA 2003). Dataunderlaget består ofta av kartor, illustrationer och 
beskrivningar. Informationen ger projektgruppen en uppfattning av vilka kunskapsluckor 
som behöver besvaras genom vidare undersökningar (USEPA 2004). En riskbedömning kan 
sedan genomföras av området utifrån föroreningens egenskaper, omfattningen av utsläppet, 
spridningsvägar samt områdets geologiska och hydrologiska förhållanden (USEPA 2003). 
Systematisk planering består även av planering av hälso- och säkerhetsfaktorer, 
allmänhetens inblandning och hur projektet ska gå vidare. Ett dynamiskt angreppssätt och 
direktanalyser i fält möjliggör att beslut och förändringar av projektplanen kan genomföras 
direkt på plats. Insamling av information sker kontinuerligt, vilket leder till en konstant 
uppdatering av projektplanen och minskning av rådande osäkerheter (USEPA 2004). 
Analyser i realtid möjliggör även att beslut samt eventuella förändringar av teknikval eller val 
av provtagningsplatser kan genomföras direkt på plats (USEPA 2007). 
 
Vid undersökningar av DNAPL-föroreningar används ofta flera olika undersökningstekniker. 
Valet av teknik bestäms utifrån de kunskapsluckor som kräver svar, objektets karakterisering 
och verktygens kapacitet (USEPA 2004). Det bästa alternativet är att använda en 
kombination av verktyg med olika styrkor (Everett et al. 2002). TRIAD approach gör det 
möjligt att använda en kombination av tekniker från både ickegeofysiska metoder samt 
geofysiska metoder. Ickegeofysiska metoder, som exempelvis MIP-sondering3 och PITT4, kan 
användas för att skapa en geologisk profil av området, spåra föroreningskällor via plymer 
eller bevisa föroreningarnas existens (USEPA 2004). Medan geofysiska metoder, som 

                                                 
3 ”Membran interface probe”, miljösond (in situ) som kan påvisa flyktiga kolväten (USEPA 2004). 
4 ”Partitioning interwell tracer test”, en in situ teknik, vilket används för att beräkna volymen och 
mättnadsprocenten av DNAPL i bland annat mättade zoner (USEPA 2004). 
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exempelvis AVO5 och komplex resistent6, främst används för att öka kunskaperna om 
objektets litologi7 och stratigrafi8 samt att skildra möjliga spridningsvägar. Ett brett utbud av 
undersökningstekniker och noga avvägningar kan leda till både kostnadsmässigt och 
tidsmässigt effektiva undersökningar (USEPA 2004).  

4.5.1 Fördelar med TRIAD approach jämfört med traditionell metod 

TRIAD approach dynamiska angreppssätt och fältanalyser i realtid medför att projektet blir 
mer tid- samt kostnadseffektivt än den traditionella metoden. Skillnaden är att TRIAD 
approach möjliggör att beslut kan tas direkt i fält, vilket minskar antalet förflyttningar 
(Crumbling 2004). Vid traditionella metoder genomförs insamling av dataunderlag i fält 
medan resterande arbetsuppgifterna som exempelvis planering, utvärdering och analyser 
utförs vid kontoret (Back et al. 2009). En kritisk del av TRIAD approach är systematisk 
planering som fungerar som bas för provtagningsplanen och säkerställer att det sker en 
avvägning av de osäkerheter som finns vid en karakterisering (ITRC  2003). Det krävs även 
ett väl definierat syfte och avgränsningar, vilket ökar säkerheten att enbart relevant 
information samlas in (Back et al. 2009). Minskade osäkerheter och ett väl definierat mål 
leder till mer effektiva åtgärder av förorenade områden. För att minska de osäkerheter som 
finns vid karakterisering av förorenad mark genomförs en hög provtagningstäthet, vilket ökar 
kvaliteten av inventeringen och ger en mer korrekt konceptuella modell. Risken för 
felbedömningar minskar, vilket i sin tur kan leda till långsiktiga besparingar (Back et al. 
2009). Fältanalyser är billigare än att skicka in prover till laborationer, vilket möjliggör en 
högre provtagningstäthet (ITRC 2003). Analyssvar i realtid ökar chansen att felbedömningar 
åtgärdas i tid, vilket minskar onödiga utgifter. Beslut och ändringar direkt i fält kan även leda 
till att de mest effektiva teknikerna används och att val av provtagningspunkter är mer 
optimala (ITRC 2003). Möjligheten att fatta beslut direkt i fält ökar chansen att den mest 
lämpade tekniken används och att enbart användbar information inhämtas (USEPA 2003).  

4.5.2 Nackdelar med TRIAD approach jämfört med traditionell metod 

Modellen ställer höga krav på de olika parterna. Beslut och revidering av projektplan i realtid 
kräver höga kunskaper hos inventerarna men även ett högt engagemang hos beställare och 
myndighet. Planeringen av projektet kräver en stor detaljrikedom med ett väl definierat syfte 
och avgränsningar (Back et al. 2009). Kostnaderna för planering och insamling av material 
vid en TRIAD approach kan därmed bli relativt höga. Arbetet med att minska osäkerheterna 
kräver ett stort antal prover, vilket kan leda till högre analyskostnader (Crumbling 2004). 
Trots stor utveckling inom forskning om nya mätmetoder så finns det fortfarande 
föroreningar som är svåra att mäta i fält (Back et al. 2009). Det flexibla tillvägagångssättet 
kan även leda till problem vid offentliga upphandlingar eftersom upphandling av kontrakt 
kan ta lång tid och måste genomföras i förväg. Förutom det ovan nämnda kan metoden även 
leda till administrativa problem eftersom budgeten och projektets omfattning inte kan 
bestämmas i förväg. Det krävs även ett stort förtroende mellan de olika parterna för att 
resultat ska accepteras och för att projektet ska nå framgång. I USA används metoden i stor 
omfattning men i Sverige kan TRIAD approach vara svårare att applicera på grund av att det 
svenska bidragssystemet, bidragsansökan till bland annat Naturvårdsverket, inte är anpassat 
efter arbetssättet (Back et al. 2009).  
 

                                                 
5 ”seismic reflection with amplitude versus offset”, mätning av densitetsförändringar vilket kan eventuellt orsakas 
av DNAPL (USEPA 2004)  
6 Påvisar förändringar i laddningsförmågan (USEPA 2004). 
7 Beskrivning av en jordart eller bergart utifrån synliga egenskaper så som färg, kornstorlek med mera (litologi 
2014).  
8 Läran om berg- och jordartslagerföljder (Ahlberg 2014)  
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4.5.3 Sammanställning av för- och nackdelar med TRIAD approach jämfört med 
traditionell metod 

Det finns både för- och nackdelar med TRIAD approach jämfört med traditionella metoder 
(se avsnitt 3.5.1 och 3.5.2). Den alternativa metoden är fördelaktig i vissa avseenden medan 
vid andra fall kan den vara olämplig att applicera (ITRC 2003). Det är därmed viktigt att 
avväga mellan de fördelar och nackdelar som metoden innehåller innan den används vid 
utredning av förorenade områden (se tabell 1).  
 
Tabell 1. Sammanställning av fördelar och nackdelar med TRIAD approach jämfört med traditionell metod 

Fördelar Nackdelar 
Hög kvalitet av inventeringen Höga krav på den konceptuella modellen och 

aktörer 
Snabbare inventeringar Brist på karakteriseringstekniker 
Kan leda till långsiktiga besparingar Kräver flexibla kontrakt med uppdragsgivare 
Effektivare åtgärder av förorenad mark Svår att budgetera 
En mer verklighetstrogen modell av 
föroreningsnivå 

Ej tillräckligt anpassat bidragssystem i 
Sverige 

Minskad risk för felbedömningar Högre analyskostnader 
Ökar chansen för val av mer effektiva 
tekniker och optimala provtagningspunkter 

Hög kostnad utifrån ett kortsiktigt 
perspektiv 

 

4.6 Alternativ karakteriseringsmetod– CMF approach 

CMF approach är en metod som beräknar massflödet av föroreningar som sprids till en 
recipient som är beläget nedströms ett förorenat område (Bronders et al. 2012). Mätningarna 
sker genom en såkallad PFM, vilket är en passiv provtagningsutrustning (Annable et al. 
2004). Apparaten placeras så att den skär av grundvattnet, i ett borrhål eller i en brunn. PFM 
består av en permeabel strumpa, vilket innehåller en matris som kan absorbera 
föroreningarna under en bestämd tid. Matrisen är impregnerad med en känd mängd av ett 
vattenlösligt spårämne, vilket läcker ut i samma hastighet som grundvattenflödet (Annable et 
al. 2004). Mätningar av de absorberade föroreningarna och det kvarvarande spårämnet kan 
därmed ge en uppskattning av grundvattenflödet och föroreningens massflöde (Annable et al. 
2004). Det krävs flera punktmätningar på olika djup för att ge en klar bild av 
föroreningsplymen (se figur 8). Enligt Annable (et al. 2014) kan den informationen som CMF 
erhåller vara av betydelse vid områdeskarakterisering. Metoden fungerar även för klorerade 
lösningsmedel och kan vara användbar i kombination med traditionella jord- och 
grundvattenprovtagningsmetoder (Annable et al. 2014).  
 

 
Figur 8. Illustration av en mätning av föroreningarnas massflöde i grundvatten med PFM-utrustning. Källa:  
Bronders (et al. 2012) (figuren är modifierad).  
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4.6.1 Jämförelse CMF approach och traditionell metod 

I dagsläget bedöms förorenade områden oftast utifrån mätningar av koncentrationshalter 
(Annable et al. 2012). Ett område anses utgöra en risk för människors hälsa och miljö om de 
uppmätta halterna överskrider uppsatta riktlinjer (Bronders et al. 2012). Uppskattning av 
koncentrationerna innehåller stora osäkerheter, vilket kan ge upphov till felbedömningar 
(Annable et al. 2012). För att kunna identifiera och skapa en förståelse av spridningsrisken 
till en recipient som är beläget nedströms ett förorenat området krävs mer än mätningar av 
koncentrationshalter vid utvalda provtagningspunkter (Bronders 2012). Spridning av 
föroreningar beror på flera faktorer som exempelvis jordegenskaper och fluktuationer som 
beror av tid och rum (Annable et al. 2012). För att beräkna spridningsrisken till en recipient 
kan CMF approach vara ett fördelaktigt verktyg (Bronders 2012).  
 

5 Diskussion  

5.1 MIFO inventering fas 1 

Objekten, vilka har riskbedömts i den här studien, förs till riskklass 2. Den samlade 
bedömningen påvisar att det finns en risk för utsläpp av trikloretylen från alla tre 
byggnaderna. Risken för tidigare omfattande utsläpp av TCE är som störst vid byggnad 346. 
Bedömningen utgår från den insamlade informationen som pekar mot en hög 
trikloretylenanvändning i byggnaden, bristfällig hantering av ämnet och att golvet var 
uppluckrat av kemikalien. I de resterande byggnaderna har avfettning skett i mindre 
omfattning och enligt de inhämtade uppgifterna skedde en godtagbar hantering i byggnad 
391. Under inventeringen gavs dock motsägande uppgifter angående 
trikloretylenanvändningen i byggnad 391. Golder Associates (2001 b) menar att en mindre 
avfettningsanläggning innehållande TCE har varit lokaliserad i byggnaden. Andra uppgifter 
hävdar att istället för trikloretylen användes perkloretylen som avfettningsmedel (Lundqvist, 
muntl.). Perkloretylen, eller även kallad tetrakloreten, är ett klorerat lösningsmedel och 
bedöms som mycket farligt (Cox et al. 2007; Naturvårdvsverket 1999). Bedömningen av 
föroreningens farlighet blir därmed den samma oberoende av om det är perkloretylen eller 
trikloretylen som har använts i byggnad 391. Alla tre objekt innehåller osäkerheter, vilket gör 
att risken bedöms som högre (Naturvårdsverket 1999). Fortsatta undersökningar kan ge en 
mer korrekt bild av situationen. Det är viktigt att komma ihåg att en MIFO inventering fas 1 
består av stora osäkerheter och riskerar att bli subjektiv. Risken kan bedömas olika beroende 
på inventerarens erfarenhet och syfte med undersökningen. Det finns därmed en risk för en 
subjektiv bedömning vid MIFO inventeringar eftersom riskens omfattning kan uppfattas 
olika från person till person. Miljötekniska utredningar kan minska de rådande 
kunskapsluckorna och risken för subjektiva bedömningar, vilket i sin tur kan leda till en mer 
säkerställd riskbedömning av de utvalda objekten.  
 
För en mer korrekt skildring av föroreningsnivån och utbredning av ämnet krävs fler 
undersökningar av Finnslättenområdet. De undersökningar som genomfördes 2001 påvisade 
inga förekomster av trikloretylen i jord- samt grundvattenprover vid anslutning till 
byggnaderna 331 och 346 (Golder Associates 2001 a). Provtagningspunkterna var dock 
enbart lokaliserade vid byggnadernas södra del utifrån antagandet att grundvattenflödet har 
riktningen söderut mot Mälaren. Antagandet har ingen förankring i hydrologiska 
undersökningar utan är tagna utifrån vad inventerarna ansåg som mest rimligt. Det är en 
logisk avvägning men samtidigt kan lokala förhållanden spela stor roll både för 
grundvattenflödet men även spridningen av trikloretylen. Även om grundvattenflödet skulle 
strömma med riktning mot Mälaren så beror transporten av trikloretylen i fri fas på flera 
olika faktorer. Risken att TCE har migrerat från byggnaderna 331, 346 och 391 till 351 och 
358 går med andra ord inte att utesluta.  
 
Golder Associates (2001) genomförde enbart jordprover mellan byggnaderna 346 och 358 (se 
figur 2). Jordprovtagningar innehåller stora osäkerheter, vilket beror på att 
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föroreningshalten i marklagren sällan är normalfördelade. Jordprovet måste med andra ord 
träffa exakt det lagret som innehåller föroreningarna för att ämnet ska kunna detekteras 
(Back et al. 2009; SGF 2012). Ett jordprov som påvisar halter över cirka 50 mg/kg kan 
indikera att det finns klorerade lösningsmedel i fri fas i marken (SGF 2012). Risken kan 
däremot inte uteslutas utifrån ett eller flera jordprover som påvisar ingen förekomst av 
klorerade lösningsmedel. Osäkerheterna vid jordprovtagning är för hög och därmed kan 
risken inte förkastas utifrån analysresultatet. Trots de höga osäkerheterna kan jordprover 
vara ett fördelaktigt komplement till porgas- och grundvattenprovtagning vid en kartläggning 
av risken (SGF 2012). Grundvattenprover mellan byggnaderna kan därför vara att föredra för 
att bedöma om det finns en spridningsrisk från byggnad 346 till byggnad 358. Hydrologiska 
undersökningar där grundvattenflödets riktning bestäms kan även minska de rådande 
osäkerheterna. Om undersökningarna skulle visa att de antagande som genomfördes 2001 
var korrekta så finns det fortfarande en risk för spridning via grundvattnet mellan de två 
byggnaderna. Klorerade lösningsmedel kan spridas motströms grundvattenflödet beroende 
på bergets lutning (SGF 2012). Spridningen brukar ofta vara kort och inom fastigheten finns 
det ett flertal sprickor vilket kan avleda den motsatta rörelsen. Avståndet mellan de två 
byggnaderna är litet, vilket möjliggör den motsatta spridningsrisken. Geologiska 
undersökningar av berggrundens lutning kan därmed vara av betydande art vid 
riskbedömning av området.  
 
Fastigheten Finnslätten 1 fördes till riskklass 2 år 2012 utifrån tidigare genomförda 
undersökningar och inventeringar. Bedömningen avgränsades dock mot byggnad 358 
eftersom objektet ansågs som den mest potentiella utsläppskällan (MHF 2012). Trots 
fortsatta undersökningar har varken föroreningskällan eller dess plymer identifierats (MHF 
2014). Kunskapsluckor om platsspecifika uppgifter och om föroreningsutbredning kan vara 
en del av orsakerna till dagens identifieringsproblematik. I nuläget saknas information om 
grundvattnets flödesriktning, bergets lutning och risken för föroreningar i de otaliga 
sprickorna inom området (MHF 2014). Trikloretylen är komplext att karakterisera och därför 
är det av stor betydelse att information samlas in för att minska osäkerheter inför vidare 
undersökningar. Provtagningar och undersökningar är dock kostsamma och de krav som 
ställs på verksamhetsutövaren ska vara rimliga (MB 1998:808). Samtidigt är det 
verksamhetsutövarens ansvar att vidta de åtgärder som krävs för att förhindra skada på 
människors hälsa och miljön (MB 1998:808). Det kan vara en svår balansgång att avväga vad 
som är nödvändigt att genomföra och vad som är försvarbart ur ett ekonomiskt perspektiv. 
Tillämpning av väl utvalda provtagningsstrategier och metoder kan resultera i att förorenad 
mark kan åtgärdas ur ett rimligt perspektiv som kan leda till både ekonomiska och 
miljömässiga fördelar.  

5.2 Alternativa karakteriseringsmetoder 

Provtagningar är ett viktigt komplement vid bedömning av föroreningsrisken trots att de 
innehåller ett flertal osäkerheter (Back et al. 2009). En felaktig hantering av 
kunskapsluckorna kan resultera i felbedömningar vilket i sin tur kan riskera människors 
hälsa och miljö eller leda till onödiga kostnader. Val av provtagningsstrategier och 
karakteriseringsmetoder kan minska osäkerheterna och leda till framgångsrika åtgärder av 
förorenad områden. I den här studien har en jämförelse genomförts mellan traditionell 
metod och alternativa metoder (se avsnitt 3.3). En av de metoder som har undersökts är 
TRIAD approach. Strategin skapades i USA för att effektivisera de annars tid- och 
kostnadskrävande konventionella metoderna vid utredning av förorenade områden (Back et 
al. 2009). Strategin har både fördelar och nackdelar (se tabell 1) men utifrån de fakta som 
presenterats i den här studien så kan metoden vara fördelaktig vid karakterisering av 
områden med hög osäkerhet. Det höga antalet provtagningar och möjligheten att anpassa 
projektet utifrån den insamlade informationen kan leda till ett mer tid- och kostnadseffektivt 
projekt (Back et al. 2009; ITRC 2003). Vid karakterisering av Finnslätten kan därmed 
TRIAD approach vara en fördelaktig strategi eftersom området består av en hög osäkerhet 
där varken plymer eller föroreningskällan har identifierats. Ur ett kortsiktigt perspektiv kan 
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kostnaderna för metoden anses olönsamma men den höga kvaliteten, som TRIAD leder till, 
kan skapa långsiktiga kostnadsbesparingar eftersom risken för felbedömningar minskar vid 
ökad säkerhet. För att metoden ska nå framgång krävs det att de olika parterna vågar bryta 
sig ur de traditionella tillvägagångssätten och tänka mer utifrån alternativa strategier 
(Crumbling 2003). Det krävs även att alla parter som är inblandade i undersökningen arbetar 
i samma riktning och är beredda på att lägga ned det engagemang och arbete som den 
alternativa metoden kräver. Vid en TRIAD approach krävs det bland annat höga kunskaper 
hos personalen och engagemang från myndighet samt beställare. Utan de viktiga faktorerna 
finns det en risk att arbetet blir mindre effektivt och att metoden blir otymplig.  
 
Det hälsofarliga ämnet trikloretylen kan redan vid små utsläpp påverka stora områden (SGF 
2012). Plymer på flera kilometer har påvisats vid gynnsamma förhållanden. Det är därför 
extra viktigt att avväga spridningsrisken och omkringliggande områdens känslighet. Det 
finns närliggande bostadsområden söder, väster och öster om fastigheterna. Enligt svenska 
geotekniska förening (2012) så kan trikloretylen tränga sig in i vattenledningar och 
källföroreningarna behöver inte vara direkt lokaliserad vid byggnaden för att påverka 
inomhusluften. Grundvattentäkten Fågelbacken är lokaliserad en kilometer norr om 
fastigheterna och området Finnslätten består av hög skyddsnivå Mälaren (se avsnitt 4.1.2). 
Det är även viktigt att avväga exponeringsrisken för de yrkesverksamma på området och de 
gymnasieelever som har sin skola på fastigheten Finnslätten 1. Utbredningen av trikloretylen 
kan med andra ord påverka ett stort antal människor. Mätningar av koncentrationshalter kan 
vara en bra indikator av utsläppens omfattning och nivå, men eftersom det finns stora 
osäkerheter vid provtagning kan det även leda till felbedömningar (Back et al. 2012). Vid 
provtagningar av förorenade områden är fokus ofta riktat mot koncentrationshalten i olika 
medier jämfört med de bestämda riktvärdena. För att bestämma risken är det även viktigt att 
avväga spridningsrisken och mängden föroreningar som förs till en recipient (Annable et al. 
2012). Spridningen av föroreningen beror även på många olika faktorer och inte enbart på 
föroreningshalten. CMF approach kan därför vara ett bra komplement vid undersökningar av 
spridningen av föroreningarna. Mätningar med en PFM-mätare kan ge en bra skildring av 
TCE-spridningen inom området och till omgivande fastigheter. Det är dock viktigt att 
poängtera att vid CMF approach genomförs beräkningar av föroreningarnas massflöde via 
grundvattenflödets riktning. Enligt SGF (2011) kan trikloretylen migrera mot 
grundvattenflödet, vilket kan leda till osäkerheter vid mätningar med en PFM-mätare. Enligt 
en rad olika studier (Back et al. 2009; EPA 2004; SGF 2012; ITRC 2011)är det viktigt att 
hantera osäkerheter vid förorenade områden. Metoden kan med andra ord användas vid 
karakterisering av klorerade lösningsmedel om de osäkerheter som finns vid platsen avvägs 
noga. Den flödesinformationen som erhålls via en CMF approach är trots eventuella 
osäkerheter av stor betydelse vid karakterisering av ett förorenat område (Annable et al. 
2014). 
 
I Sverige har tidigare studier undersökt och sammanställt vilka provtagningsstrategi som i 
dagsläget kan vara lämpade vid klorerade lösningsmedel (SGF 2012; Arvidslund et al. 2012). 
Enligt SGF (2012) är ett dynamiskt angreppssätt ett fördelaktigt verktyg vid karakterisering 
av förorenande områden innehållande klorerade lösningsmedel. Det är viktigt att poängtera 
att det är möjligt att använda enbart ett dynamiskt angreppssätt vid undersökningar av 
förorenad mark men det är inte detsamma som att använda TRIAD approach (ITRC 2003). 
Den mest kritiska delen av TRIAD approach är användandet av systematisk planering, vilket 
skapar fokus på projektmålet och arbetar för att minska rådande osäkerheter. TRIAD kan 
vara ett fördelaktigt alternativ mot den traditionella metoden, vilket främst används i Sverige 
i dagsläget. Det finns dock nackdelar med den alternativa metoden som kan försvåra 
tillämpningen i Sverige. I dagsläget kan myndigheter ansöka om bidrag för förorenade 
områden från Naturvårdsverket. Bidragssystemet i Sverige är inte anpassad för den 
amerikanska modellen. TRIAD approach arbetar utifrån flexibilitet och det kan därmed 
krävas fler, eller färre, utredningar än vad som tidigare var planerat. Det flexibla 
arbetsgången försvårar arbetet med att sammanställa en budget, vilket kan skapa svårigheter 
vid upphandlingar men även vid ansökan om bidrag till Naturvårdsverket. Fler utredningar 
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av förorenade områden kan dock skapa en mer mogen marknad i Sverige. De förvärvade 
kunskaperna kan i sin tur leda till säkrare bedömningar av totalkostnaden och att TRIAD 
approach blir mer attraktiv på den svenska marknaden. Det är dock viktigt att inflika att det 
är viktigt att det inför varje projekt genomförs en avvägning vilken arbetsmetod som är bäst 
lämpad för det enskilda fallet. I vissa fall kan ett alternativt tillvägagångssätt vara mer 
effektiv än den traditionella medan i andra fall är den kanske orimlig eller otymplig.  
 

6 Slutsats 
Enligt den samlade bedömningen som har utförts i den här rapporten så finns det en risk att 
trikloretylen har släppts ut vid flera olika verksamheter inom fastigheterna Finnslätten 1 och 
Västerås 3:84. Risken är stor, utifrån det insamlade dataunderlaget, att relativt omfattande 
utsläpp har ägt rum i byggnad 346 på fastigheten Finnslätten 1. För att i framtiden hitta 
föroreningskällan och plymerna krävs flera miljötekniska undersökningar. 
Grundvattenprover mellan byggnaderna 346 och 358 skulle kunna besvara flera av de 
nuvarande osäkerheterna.  
 
Det går inte att svara på om det finns alternativa karakteriseringsmetoder som är mer 
fördelaktiga än de traditionella metoderna. Karakterisering av förorenade områden 
innehållande DNAPL är komplext. Det är många parametrar som spelar in och 
förutsättningarna kan variera stort mellan olika objekt. Det är därmed viktigt att inför varje 
projekt genomföra en noga avvägning av de olika metodernas för- och nackdelar. En metod 
är kanske mer fördelaktig under ett projekt men otillräckligt vid ett annat. TRIAD approach 
och CMF approach är dock två strategier som kan användas vid utredningar av klorerade 
lösningsmedel. Åtgärder av förorenad mark är komplext men med bland annat noggrann 
planering, ett dynamiskt arbetssätt och väl genomförda avvägningar av platsspecifika 
osäkerheter kan chanserna öka för att projektet når framgång. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjumall 

Jag skriver ett examensarbete om verksamheter som tidigare har förvarat eller använt sig av 
trikloretylen. En av de verksamheter som jag undersöker är byggnad X på fastigheten X. Har 
du tid att svara på några frågor eller ska jag återkomma? Informationen från intervjun 
kommer att sammanställas och användas i mitt examensarbete. Får jag referera dessa 
uppgifter till dig?  
 

1. Vilka företag är verksamma i byggnad X i nuläget?   
2. Vem är ägaren av verksamheten?  
3. Vilka processer använder sig verksamheten av och förekommer det några kemikalier 

inne i byggnaden?  
4. Finns det tippar eller deponier inom området? 
5. Finns det några nergrävda tankar inom området eller har det tidigare funnits? 
6. Har det skett någon olycka inom området (nyligen eller historiskt sett)? 
7. Vilka verksamheter har tidigare varit verksamma i byggnaden?  
8. Under vilka år var dessa verksamheter verksamma? 
9. Vilka processer använde de sig av?  
10. Hur hanterades processvatten? 
11. Uppkom det restprodukter från verksamheten?  
12. Om ja, hur hanterades resterna? I vilken omfattning? 
13. Hur såg kemikaliehanteringen ut historiskt sett? 
14. Har det funnits trikloretylen inne eller vid byggnaden X? 
15. Om ja, var har ämnet förvarats? I vilken omfattning? 
16. Har trikloretylen använts inne eller vid byggnaden X? 
17. Om ja, var har ämnet använts? I vilken omfattning? 
18. Har det tidigare genomförts provtagning inom området?’ 
19. Om ja, vad visade analyssvaren?  
20. Känner du till någon som eventuellt har mer information om byggnaden X på 

fastigheten X?  
 
För att minska risken för eventuella missförstånd eller felaktigheter så skulle jag vilja skicka 
sammanställningen av intervjun till dig via e-post. Går det bra för dig? Kan jag återkomma 
om jag har fler frågor om byggnaden? 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 – Platsbesöksmall 

Objekt: ___________________    
 
Inventerarens namn: _______________   Datum: _______ 
 
Området utgörs av:  1. 
  2. 
  3. 
  4 
  5. 
  6. 
 
Observationer:_____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________ 
 
 
 
Bilder som har tagits i samband med platsbesöket är markerade med 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare 
i nedanstående karta.  
            
 
 
 
    
 
 
 
 

(Bild karta) 
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