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1 Inledning 

ÅF Infrastructure AB (ÅF) har på uppdrag av Falkenbergs Bostads AB (FABO) utfört en 

kompletterande miljöteknisk undersökning med avseende på klorerade lösningsmedel 

på del av fastigheten Repslagaren 22.  

ÅF:s organisation för projektet har varit följande: 

Uppdragsansvarig:  Camilla Olsson 

Handläggare/fältingenjör: Erik Otto 

Kvalitetsgranskare:  Camilla Olsson 

2 Bakgrund och syfte 

En ny detaljplan har tagits fram för att pröva möjligheten att förtäta fastigheten 

Repslagaren 22 med ett flerbostadshus. Enligt gällande detaljplan får inte aktuellt 

område, som idag är en asfalterad parkering, bebyggas.  

 

På fastigheten Hornet 9, strax norr om fastigheten Repslagaren 22, har det tidigare 

bedrivits en verkstadsindustri där halogenerade lösningsmedel sannolikt har använts. 

För att kunna säkerställa att aktuellt område är lämpligt för bostadsändamål, har 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenbergs kommun begärt en riktad 

kompletterande provtagning på fastighet Repslagaren 22 (se Dnr M-2018-1648). 

 

Syftet med en kompletterande provtagning är att vidare utreda eventuell 

föroreningsförekomst avseende klorerade lösningsmedel i grundvatten samt 

inomhusluft inom del av Repslagaren 22.  

3 Områdesbeskrivning  

Fastigheten Repslagaren 22 upptas till största del av flerbostadshus. Det aktuella 

undersökningsområdet återfinns inom fastighetens norra del och utgörs idag främst av 

en parkering. Generellt i närområdet återfinns bostadshus och diverse verksamheter, 

bland annat en idrottshall och Falkenbergs gymnasieskola i västlig riktning samt 

vårdcentral i östlig. Det aktuella området vid parkeringen avgränsas i norr av Norra 

Ringvägen och i väst av Murarevägen.  

Se Figur 1 för översiktskarta över aktuellt område i Falkenberg där aktuellt område 

markerats med röd cirkel. 
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Figur 1. Översiktskarta över del av Falkenberg. Aktuellt område ungefärligt markerat med röd 

cirkel. © Lantmäteriet Medgivande R50103251_180001. 

3.1 Geologi och hydrogeologi 

Enligt Sveriges geologiska undersökningar (SGU) består marken i området 

huvudsakligen av en postglacial sand. I tidigare utförd markundersökning (ÅF 2017 

12-01) påträffades främst sand med inslag av silt och lera. Genomsläppligheten och 

därmed spridningsförutsättningen för jordarten är hög.  

Grundvattnets generella flödesriktning har sedan tidigare bedömts, utifrån topografi 

och avstånd till ytvatten, vara i sydöstlig mot Ätran. Notera att grundvattens riktning 

kan variera inom fastigheten då man utfört markarbeten vid byggnation av 

omkringliggande bostäder.  

 

Inga dricksvattenbrunnar återfinns inom eller i närheten av aktuellt 

undersökningsområde och närmaste dricksvattenuttag (enskild vattentäkt) ligger ca 

550 meter sydväst om aktuell fastighet. 

4 Tidigare undersökningar 

Det har tidigare genomförts en miljöteknisk markundersökning på aktuell fastighet;  

1. Översiktlig miljöteknisk markundersökning för del av fastigheten Repslagaren 

22, Falkenbergs kommun (ÅF 2017-12-01). 

I utförd undersökning påvisades inga halter över Naturvårdsverkets riktvärden för KM 

och endast i en provpunkt påvisades halter över MÄRR avseende bly. Utifrån vad som 

framkom i utförd undersökning bedömdes inte vidare åtgärder som miljömässigt 

motiverade på aktuell fastighet  
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5 Jämförvärden 

För provtagningen avseende provtagningen i inomhusluft jämförs uppmätta halter mot 

Svenska arbetsmiljöverkets nivågränsvärden (NVG). 

Halter har även jämförts mot Naturvårdsverkets toxikologiska lågriskvärden (RfC, 

tolerabel referenskoncentration), vilka representerar hälsobaserade riktvärden för 

icke-cancerogena ämnen för halter i luft vilka bedömts som ofarliga för människor att 

exponeras under en hel livstid.  

För cancerogena ämnen tas istället hänsyn till ett livstidsintegrerat värde (RISKink, 

riskbaserad acceptabel koncentration i luft). Det är den totala livstidsdosen som är 

avgörande snarare än enstaka exponerningstillfällen.  

Gällande grundvatten och miljörisker har holländska riktvärden använts (VROM, 2000) 

då det saknas svenska riktvärden. Holländska riktvärden är framtagna för två olika 

föroreningsnivåer, target values och intervention values. Dessa skiljer sig åt på 

följande sätt:  

 

 Target values innebär den nivå vid vilket en långsiktigt uthållig miljökvalitet 

uppnås. Denna nivå måste underskridas för att fullständigt återhämta miljöns 

egenskaper och funktioner för människor, växter och djurliv. Target values 

visar normen för långsiktig miljökvalitet utan risk för ekosystem (VROM, 

2000). Target value kan på svenska översättas till målnivå. 

 

 Intervention values innebär den nivå som indikerar när mediets funktioner för 

människor, växter och djurliv är allvarligt nedsatt eller hotas. De representerar 

en föroreningsnivå över vilken det är en allvarlig förorening (VROM, 2000). 

Intervention value kan på svenska översättas till aktionsnivå.  

 

Där svenska riktvärden saknas har halter i grundvatten även jämförts med World 

Health Organizations riktlinjer för dricksvatten (WHO 2011). 

6 Genomförande 

Den kompletterande miljötekniska undersökningen genomfördes den 8 maj 2018. 

Inför undersökningen kommunicerades utförandet av provtagningen via e-mail den 23 

april. Omfattningen och genomförandet har godkänts av Miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen i Falkenbergs kommun via beslut M-2018-942, daterad 

2018-05-03. 

På två platser har provtagning skett i inomhusluft i befintliga flerbostadshus (17ÅFL01 

och 17ÅFL02) och en kompletterande provtagning av grundvatten i befintliga 

grundvattenrör (namngivna 17ÅF01 och 17ÅF02 efter tidigare utförd undersökning 

2017).  

I Figur 2 redovisas provtagningspunkternas ungefärliga placering. 
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Figur 2. Karta med provtagningspunkternas ungefärliga placering; provtagning av inomhusluft 

(17ÅFL01-02) och grundvatten i befintliga grundvattenrör (17ÅF01-02). Källa: FABO  

6.1 Grundvatten 

Grundvattenprovtagningen utfördes efter omsättning med peristaltisk pump så djupt 

ned i vattenpelaren som möjligt. Samtliga grundvattenprov skickades in för analys 

med avseende på klorerade kolväten och dess nedbrytningsprodukter (inkl. vinylklorid) 

till ackrediterat laboratorium (18ÅF01-02).  

I Tabell 1 återfinns lodat djup, filterlängd och grundvattennivå för provpunkt 17ÅF01 

och 17ÅF02.  
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Tabell 1. Grundvattendjup, rörlängd och filterlängd för 17ÅF01 och 17ÅF02. 

Grundvattenprovtagning 

Provpunkt 17ÅF01 17ÅF02 

Provtagningsdatum 2018-05-08 2018-05-08 

Journalnummer 011005053 O11005053 

Grundvattennivå (m.u.my.) 1,60 1,80 

Rörlängd (m) 3,5 3 

Filterlängd (m) 2 2 

Omsättningsvolym (l) 4 4 

Kommentar 
Ingen föroreningsindikation, Svagt 

rödgrumligt vatten. 

Ingen föroreningsindikation, 

Svagt grumligt vatten. 

 

6.2 Inomhusluft 

På den västra delen av fastigheten Repslagaren 22 utfördes en aktiv provtagning av 

inomhusluft i två punkter (se 17ÅFL01-02 i Figur 2). Mätningen skedde i 

källarutrymmet på den nordvästra delen av flerbostadshuset, tillika den plats som 

ligger närmast fastigheten Hornet 9 och således även närmast den eventuella 

föroreningskällan.  

Inomhusluften pumpades in med kalibrerade pumpar genom ett kolfilterrör under ca 

60 minuter i andningshöjd. Kolfilterrören plomberades och skickades in för analys av 

klorerade kolväten och dess nedbrytningsprodukter (inkl. vinylklorid) till ackrediterat 

laboratorium (ALS Scandinavia AB).  

I Figur 3 återges en bild över porgasmätning i provpunkt 17ÅFL01. 

 

Figur 3. 2018-05-08, provtagning av jordens inomhusluft (18ÅF01) med avseende på klorerade 

lösningsmedel på del av fastigheten Repslagaren 22. Foto: Infrastructure AB 2018. 
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7 Resultat 

I Tabell 2 nedan redovisas resultaten av genomförda analyser, jämförda mot aktuella 

jämförvärden avseende grundvatten. I Bilaga 1 återfinns samtliga analysrapporter. 

7.1 Grundvatten 

Avseende risker för miljön har halter påvisats avseende diklormetan i analyserade 

grundvattenprov (17ÅF01-02) som överstiger målnivån, se Tabell 2. Således har 

diklormetan påvisats i halter som överstiger de holländska riktvärdena för vad som 

inte anses ha någon påverkan. Det ska dock påpekas att de haltgränser för vad som 

anses vara kraftigt påverkande på omgivande miljö långt underskrids (1000 μg/l). 

 

Avseende risk för människors hälsa underskrider påvisade halter av diklormetan de 

riktlinjer för dricksvattenkvalitén som WHO (2011) satt upp, se Tabell 2. 

  

Ingen av de resterande parametrarna påvisades i halter som översteg laboratoriets 

rapporteringsgränser. 

Tabell 2. Analysresultat från grundvattenprovtagningen på del av fastigheten Repslagaren 22 i 

Falkenbergs kommun. Halter är i µg/l.  

Parameter 
 VROM WHO 

17ÅF01 17ÅF02 
Målnivå Aktionsnivå 2011 

Diklormetan   0,01 1000 20 0,28 0,25 

Triklormetan   6 400 - <0,020 <0,020 

Tetraklormetan   0,01 10 - <0,020 <0,020 

Trikloreten   24 500 - <0,020 <0,020 

Tetrakloreten   0,01 40 - <0,020 <0,020 

1,1-Dikloretan   7 900 - <0,020 <0,020 

1,2-Dikloretan   7 400 - <0,020 <0,020 

1,1,1-Trikloretan   0,01 300 - <0,020 <0,020 

1,1,2-Trikloretan   0,01 130 - <0,020 <0,020 

1,2-Dikloreten 

(cis+trans) 

  0,01 20 
- 

<0,020 <0,020 

Vinylklorid   0,01 5 - <0,020 <0,020 

 

7.2 Inomhusluft 

Ingen av de analyserade parametrarna i proverna för inomhusluft översteg 

laboratoriets rapporteringsgränser. 
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8 Diskussion och slutsats 

Gällande bedömning av risk för omgivande miljö, har diklormetan påvisats i 

analyserade grundvattenprov i halter som överstiger det holländska riktvärdet för när 

påträffad halt inte anses ha någon påverkan. Däremot så är halterna mycket låga i 

jämförelse med riktvärden för när halter har en stor påverkan på omgivande miljö. 

Påvisade halter bedöms inte, utifrån dagens underlag, utgöra en risk för miljö. 

Gällande bedömning av hälsorisk för människor, underskrider påvisade halter av 

diklormetan de riktlinjer för dricksvattenkvalitén som WHO (2011) satt upp. Detta i 

kombination med att grundvattnet inom aktuell fastighet inte används som 

dricksvatten och att närmast grundvattenuttag (enskild vattentäkt) ligger ca 550 

meter sydväst om aktuell fasighet, gör att påvisade halter inte bedöms utgöra några 

risker för människors hälsa. 

Vidare har undersökningar även utförts i samband med planläggningen av 

grannkvarteret Krispeln med provpunkter både väst och sydväst om den potentiella 

föroreningskällan (Hornet 9). I utförd undersökning (WSP, 2016-11-25) påvisades inga 

spår avseende klorerade lösningsmedel i analyserade grundvattenprov. 

I nu utförd kompletterande undersökning påträffades inga halter över laboratoriets 

rapporteringsgränser i inomhusluften för uttagna prover från flerbostadshusets källare. 

Utifrån vad som framkommit i nu utförd undersökning, bedöms inte föroreningen 

utgöra någon hälsorisk för de boende i flerbostadshuset.  

Sammantaget kan det konstaterats att inga halter har påvisats i uttagna 

grundvattenprov väst och sydväst om fastigheten Hornet 9. Påvisade halter i uttagna 

grundvattenprov öster om Hornet 9 underskrider långt de riktlinjer som WHO (2011) 

satt upp för dricksvattenkvalitén. Även de holländska haltgränserna för vad som anses 

vara kraftigt påverkande på omgivande miljö understigs. Slutligen har inga halter i 

inomhusluft påvisats i befintlig flerbostadsbyggnad rakt söder om Hornet 9. 

Utifrån tidigare utförda undersökningar och nu utförd  kompletterande undersökning 

med avseende på grundvatten och inomhusluft i flerbostadsbyggnad, är bedömningen 

utifrån dagens underlag att det inte förefaller någon risk för vare sig hälsa eller miljö 

inom det aktuella undersökningsområdet på fastigheten Repslagaren 22. Vidare är den 

samlade bedömningen att inga ytterligare åtgärder anses som nödvändiga för att 

säkerställa människors hälsa och miljö. 

Ovanstående åtgärder bör diskuteras och utföras i samråd med tillsynsmyndigheten i 

Falkenbergs kommun.  
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