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1 SAMMANFATTNING  
WSP Environmental fick under våren 2012 i uppdrag av Albany International AB 
att genomföra en kompletterande miljöteknisk undersökning vid fd Ehrnbergs och 
Sons Läderfabrik i Simrishamn, på och i anslutning till fastigheterna Garvaren 4, 5 
och 7. Den genomförda miljöundersökningen har i grova drag omfattat undersök-
ningar av inomhusluft, porluft i mark under golv, jordlager och grundvatten för att 
kartlägga förekomsten av och riskerna med klorerade alifater i området.  
 
WSPs bedömning är att det idag finns två förorenade områden i anslutning till Gar-
varen 4 och 5. Dessa förorenade områden förefaller ha orsakats av två olika förore-
ningskällor. Påvisade föroreningsnivåer på Garvaren 7 visar på en betydligt lägre 
risk för människor hälsa och miljön och bedöms som mycket liten vid nuvarande 
markanvändning. Föroreningen i de två förorenade områdena på Garvaren 4 och 5 
består i huvudsak av klorerade alifater (klorerade etener), framför allt TCE, cDCE 
och VC, vilket visar att föroreningen har genomgått viss nedbrytning. Tydlig före-
komst av eten och etan har också kunnat påvisas vilket är tydliga tecken på att na-
turlig nedbrytning förekommit. Det finns även vissa tecken på att det för närvarande 
pågår en naturlig nedbrytningsprocess. Några analysresultat har vid en föregående 
undersökning visat tecken på fri fas eller mycket höga föroreningshalter i jord (170 
mg TCE/kg TS) och grundvatten (39 000 µg/l TCE/l), men vid denna komplette-
rande undersökning kunde inte tydliga tecken på detta påvisas. De genomsnittliga 
föroreningshalterna i själva källområdet (i den östra föroreningen på Garvaren 4 och 
5) bedöms dock inte vara högre än ca 40-80 mg/kg TS resp. 5 000-10 000 µg/l för 
TCE. Mängden klorerade lösningsmedel i och i direkt anslutning till den östra för-
oreningen på Garvaren 4 och 5 har uppskattats till ca 20-40 kg i jord och ca 0,5-1,5 
kg i det förorenade grundvattnet.  
 
Riskbedömningen har i huvudsak inriktats mot den östra föroreningen på Garvaren 
4 och 5 där någon akut risk för människors hälsa eller miljön inte bedöms föreligga 
vid nuvarande markanvändning och verksamhet. Det kan dock inte uteslutas att en 
risk (framför allt för omgivningarna) kan finnas eller uppkomma om föroreningar 
från den östra föroreningen på Garvaren 4 och 5 har spridits, sprids eller kommer att 
spridas. Detta verkar dock mindre troligt då avståndet till närliggande bostadshus är 
mer än 100 m. Kunskapen om den västra föroreningen är relativt liten vilket gör det 
svårt att utföra en tillförlitlig riskbedömning i denna del av undersökningsområdet. 
 
Utifrån bedömda risker för människors hälsa och miljön bedöms det inte finnas nå-
got akut åtgärdsbehov med avseende på den östra föroreningen. Utförd åtgärdsut-
redning visar på att man i dagsläget gör bedömningen att det kan vara värt att se om 
den naturliga nedbrytningen är tillräcklig för att få ner nuvarande föroreningshalter 
till acceptabla nivåer. Visar uppföljningen att detta inte kan åstadkommas inom rim-
lig tid ligger det närmast till hands att aktivt stimulera den naturliga nedbrytningen 
genom injektering av kolkälla både i själva källområdet och i plymområdet strax 
nedströms.  Detta skulle innebära en uppskattad kostnad på ca 0,6-1,2 MSEK. För-
slag på åtgärdsmål för grundvatten är 100 µg PCE/l, 500 µg TCE/l, 300 µg cDCE/l 
och 100 µg VC/l.  
 
Framtagna acceptabla haltnivåer (enligt ovan) bör framför allt användas som ett 
stöd för att bedöma risker. Det är i en samlad riskbedömning som det bör avgöras 
om utförda åtgärder kunnat reducera tidigare påvisade risker till acceptabla nivåer. 
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2 UPPDRAG, SYFTE OCH OMFATTNING 

2.1 Uppdrag 
WSP Environmental fick under våren 2012 i uppdrag av Albany International AB 
att genomföra en kompletterande miljöteknisk undersökning vid fd Ehrnbergs och 
Sons Läderfabrik i Simrishamn, på och i anslutning till fastigheterna Garvaren 4, 5 
och 7, se Bilaga RA1:1-4 i Rapportdelen. 
 
Den genomförda miljöundersökningen har i grova drag omfattat:  
 

· Fältundersökningar och laboratorieanalyser  
· Utvärdering av föroreningssituationen  
· Riskbedömning  
· Framtagande av åtgärdsförslag  

 
Detaljkartor med provtagningspunkter vid denna miljöundersökning och från tidi-
gare genomförda undersökningar redovisas i Bilaga RA2-RA5 i Rapportdelen. 
 
Kompletterande miljöteknisk undersökning – Fd Ehrnberg och Son Läderfabrik. 
Uppdragsnummer: 10131800. Resultat och utvärdering redovisas i två separata de-
lar: 
 
Dokument Beteckning Daterad Rev. datum Innehåll 
Rapport  Kompletterande miljö-

teknisk undersökning – 
Fd Ehrnberg och Son 
Läderfabrik 

2013-02-01 - Resultat-
redovisning 

PM Kompletterande miljö-
teknisk undersökning – 
Fd Ehrnberg och Son 
Läderfabrik 

2013-02-01 - Utvärdering 
av resultat  

2.2 Bakgrund 
På fastigheterna Garvaren 4, 7, 8, 10 och 11 har det tidigare bedrivits verksamhet 
bestående av garveri och industrideponi. I garveriverksamheten användes bl.a. krom 
för garvning och trikloreten för avfettning.  
 
Länsstyrelsen i Skåne län har förelagt Albany International Aktiebolag att utföra 
miljötekniska undersökningar på fastigheterna Garvaren 4, 7, 8, 10 och 11 i Sim-
rishamns kommun, genom föreläggande ”Omprövning enligt 27§ Förvaltningslagen 
och föreläggande om miljöteknisk markundersökning”, daterat 2011-01-13. 
 
WSP Environmental gjorde på uppdrag av Albany International AB en översiktlig 
miljöteknisk markundersökning i enlighet med Länsstyrelsens föreläggande. Resul-
taten från denna undersökning redovisas i rapport ”Översiktlig miljöteknisk mar-
kundersökning, fd Ehrnbergs och Son Läderfabrik”, daterad 2011-02-23.  
 
Vid denna översiktliga miljötekniska markundersökning påvisades bland annat pe-
troleumprodukter och klorerade lösningsmedel i två områden, dels i området vid 
provpunkt GV2 dels på fastigheten Garvaren 4 och området kring provpunkt GV14 
på fastigheten Garvaren 7. Föroreningarna påträffades både i mark och i grundvat-



 

 

10131800 7 (49) 
 

ten. Efter det att resultaten redovisats, påtalade Länsstyrelsen att omfattningen av 
föroreningar (klorerade lösningsmedel och petroleumprodukter) inom dessa områ-
den borde klargöras. 
 
Under hösten 2011 genomförde därför WSP Environmental en kompletterande mil-
jöteknisk markundersökning för att klargöra omfattning av påträffade föroreningar 
vid den tidigare översiktliga undersökningen och för att utvärdera om dessa förore-
ningar skulle kunna utgöra en risk för människors hälsa eller miljön. ”Komplette-
rande miljöteknisk markundersökning, fd Ehrnbergs och Son Läderfabrik”,  daterad 
2011-10-28. Albany International AB, WSP uppdragsnummer: 10131800 
 
Vid den kompletterande undersökningen (hösten 2011) påvisades en mycket hög 
halt av trikloreten i grundvattnet på Garvaren 4 (i punkten GV105) och relativt höga 
halter av trikloreten i jord i samma punkt. Dessa halter gav tydliga indikationer på 
en mycket allvarlig förorening av klorerade lösningsmedel på denna fastighet. Halt-
nivåerna indikerade en förekomst av ren produkt av TCE i marken. På Garvaren 4 
påvisades även tydligt förhöjda halter av bensen och toluen. Föroreningarna bedöm-
des utgöra en risk för både människors hälsa och miljön och det fanns risk för sprid-
ning till närliggande fastigheter, t ex Garvaren 5. 
 
På Garvaren 7 påvisades en petroleumförorening i både jorden och i grundvattnet. 
På Garvaren 7 fanns också en tydlig förekomst av klorerade lösningsmedel i grund-
vattnet. Dessa föroreningar bedömdes utgöra en risk framför allt för människors 
hälsa kopplat till inträngning av förorenad ånga i byggnader. Risknivåerna inom 
Garvaren 7 bedöms dock vara betydligt lägre än inom Garvaren 4.  
 
Under våren 2012 påtalade Länsstyrelsen ett behov av kompletterande undersök-
ningar inom Garvaren 4, 5 och 7. Syftet med de kompletterande undersökningarna 
på Garvaren 5 var inte att kartlägga förekomsten av föroreningar som uppkommit 
inom Garvaren 5 utan att undersöka hur människors hälsa eller miljön kunde påver-
kas av föroreningar som uppkommit på Garvaren 4. Vid ett telefonmöte, den 21 
mars 2012, bestämdes att föroreningssituationen på Garvaren 7 borde följas upp 
genom en kompletterande provtagning i några befintliga rör på denna fastighet. För 
Garvaren 4 bestämdes att en kompletterande undersökning skulle utföras.  
 
I juni 2012 bestämdes utöver ovanstående att det även om möjligt skulle göras tre 
kompletterande porluftsmätningar inne i kontorslokalerna på Garvaren 7 och att yt-
terligare två grundvattenrör skulle installeras på eller i anslutning till Garvaren 4. 

2.3 Syfte 
Syftet med en kompletterande undersökning på Garvaren 4 och 5 var att kartlägga 
föroreningssituationen i sådan omfattning att risken för människors hälsa och miljön 
skulle kunna bedömas och möjliga riskreducerande åtgärder kunna föreslås. Syftet 
med de två extra grundvattenrören på Garvaren 4 var framför allt att få en bättre bild 
av en eventuell spridning av fri fas mot söder från en trolig föroreningskälla på Gar-
varen 4. Syftet med de kompletterande porluftsmätningarna på Garvaren 7 var att 
kunna bedöma risken för människors hälsa i en inomhusmiljö.  
 
Målet med den kompletterande undersökningen var i princip att svara på tre frågor: 
 

· Finns det någon förorening? 
· Utgör föroreningen någon risk? 
· Kan risken reduceras till acceptabel nivå? 
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Den första frågan var visserligen i stort sett redan besvarad då föroreningar hade 
påvisats på alla nu aktuella fastigheter (Garvaren 4, 5 och 7). Frågan var dock om 
påvisade föroreningar utgör en risk och om en eventuell risk skulle kunna reducera 
till en acceptabel nivå. 

2.4 Omfattning 
Denna kompletterande miljötekniska undersökning har omfattat följande: 
 

· Kompletterande historisk inventering (intervjuer i samband med fältarbetet). 
· Förberedelser, kabelvisning och utsättning av provtagningspunkter.  
· Provtagning av porluft i 18 punkter, se Bilaga RA3-RA4 och Bilaga RA8. 
· Laboratorieanalyser på kolrör i 11 punkter, se Bilaga RA3 och Bilaga 

RA11 för utförda analyser. 
· Mätning av inomhusluft  i fyra punkter på två fastigheter, se Bilaga RA5 

och Bilaga RA12 för utförda analyser. 
· Skruvborrning med borrbandvagn i 17 punkter, se Bilaga RA2:2. 
· Provtagning av jord på ett flertal nivåer i samtliga skruvborrningspunkter. 
· Karaktärisering av påträffad naturlig jord och fyllning i provpunkterna, se 

Bilaga RA6. 
· Laboratorieanalyser på 11 utvalda jordprover, se Bilaga RA9. 
· Installation av 17 grundvattenrör (PEH-rör med 63 mm ytterdiameter) i 

punkterna GV201-217, se Bilaga RA2:2.  
· Inmätning och avvägning av grundvattenrör samt grundvattennivåmätning 

för att få en uppskattning om grundvattnets flödesriktning, se Bilaga RA7. 
· Fältmätning vid grundvattenprovtagning, se Bilaga RA7. 
· Laboratorieanalyser på grundvattenprover från 10 st grundvattenrör vid två 

tillfällen, 7 resp. 17 september år 2012, se Bilaga RA10:1-2. 
· Sammanställning och redovisning av fält- och laboratorieresultat från ge-

nomförda undersökningar (Rapport). 
· Utvärdering av erhållna fält- och laboratorieresultat från genomförda under-

sökningar samt riskbedömning och åtgärdsutredning (PM). 
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3 OMRÅDESBESKRIVNING 

3.1 Undersökningsområdet 
Fastigheterna Garvaren 4, 5 och 7 ligger på Skansens industriområde i centrala Sim-
rishamn, se figur 1. 

 
Figur 3.1. Undersökta fastigheter är markerade med rött (källa: Eniro). 

3.2 Omgivningsförhållanden 
Strax norr om Skansens industriområde ligger Simrishamns järnvägsstation. Österut, 
på andra sidan Branteviksvägen, ligger ett industriområde och hamn. Västerut ca 
100 meter bort, ligger ett bostadsområde. Söderut finns en gräsbevuxen yta med 
buskar och träd. Berörda fastigheter och fastigheterna i närområdet är anslutna till 
kommunalt dricksvattennät. Fastigheten ligger inte inom skyddsområde för grund-
vattentäkt.Närmaste recipient är Östersjön som ligger ca 200-250 m nordost om 
Garvaren 4 och 5.  

3.3 Topografi 
Både Garvaren 4, 5 och 7 ligger på relativt plan mark. Markytan vid Garvaren 7 lig-
ger dock drygt 3 meter högre än markytan vid Garvaren 4 och 5. Strax norr om Gar-
varen 4 och 5 finns en 2-3 m hög vall (en gammal banvall) där det tidigare gick in-
dustrispår ner till industri- och hamnområdet i öster. Strax nordväst om Garvaren 4 
och 5 finns en vägtunnel (underfart) under den gamla banvallen och vägbanans nivå 
ligger ca 1-2 meter lägre än markytan vid Garvaren 4 och 5. Nordost om Garvaren 4 

Garvaren 7 

Garvaren 4 o 5 
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och 5 finner vi bortanför banvallen ett plant område med en markyta som ligger 
några meter lägre än markytan vid Garvaren 4 och 5. Markytan i detta plana område 
lutar svagt mot havet i nordost. 

3.4 Geologi 
Enligt SGUs jordartskarta består de översta jordlagren i området av sand. Bergrun-
den går i dagen ca 100 m söder om Garvaren 4 och 5 och där består berggrunden av 
kvartsit. SGU anger att det även kan finnas sandsten, konglomerat, siltsten och ler-
skiffer i berggrunden. Precis under Simrishamn anger SGU att det finns alunskiffer i 
den övre delen av berggrunden, se Bilaga PM1:1. Garvaren 7 förefaller ligga inom 
området med alunskiffer. Garvaren 4 och 5 förefaller ligga inom en gränszon mellan 
dessa bergarter. Gränsen mellan dessa berggrundsarter är sannolikt relativt osäker. 
  
Vid genomförda undersökningar har det visat sig att jordlagerföljden (sett från 
markytan och nedåt) generellt består av en fyllning vars mäktighet varierar mellan 
ca 0,3-1,5 meter. Under fyllningen finns sand som till största delen underlagras av 
tätare jordarter som lermorän. Jordlagren vilar på berggrunden bestående av kvartsit 
och/eller alunskiffer.  
 
Jordlagrens mäktighet och förekomst varierar en del vilket kan ses i jordlagerprofi-
ler i Bilaga PM1:2-8 där jordlagerföljder för Garvaren 4 och 5 redovisas. I vissa fall 
förekommer det lermorän men i andra delar av detta undersökningsområde ser det ut 
som det finns sand hela vägen ner till berggrunden. Då undersökningarna utförts 
med en mindre borrbandvagn har inte berggrundsytans nivå med säkerhet kunnat 
fastställas. Bedömning är dock att skruvborrningar i de allra flesta fall kunnat göras 
ner till i närheten av bergytans nivå.  

3.5 Hydrogeologi 
Vid tidigare undersökningar, hösten 2010 och 2011, bedömdes det huvudsakliga 
grundvattenflödet inom kvarteret Garvaren (och därmed också inom Garvaren 4,5 
och 7) ske i nordostlig riktning, se Bilaga PM2:1. I samband med den komplette-
rande undersökningen (hösten 2012) kunde grundvattennivåmätningar göras i betyd-
ligt fler grundvattenrör inom Garvaren 4 och 5. Därmed kunde en mer detaljerad 
bild av grundvattnets flödesriktning erhållas. Erhållna grundvattennivåmätningar 
visade inte på en enhetlig grundvattenriktning mot nordost. Grundvattennivåerna i 
de rör som installerades inne i byggnaden på Garvaren 4 var t ex lägre än de grund-
vattennivåer som kunde påvisas i grundvattenrör strax öster om byggnaden på Gar-
varen 4, se Bilaga PM2:2.  
 
Med detta som grund och vetskapen om att det finns en vägtunnel strax nordväst om 
Garvaren 4 görs bedömningen att det sannolikt förekommer ett lokalt grundvatten-
flöde som påverkas av vägtunneln (underfarten), se Bilaga PM2:3. Och detta kan 
givetvis påverka en spridning av föroreningar som kan finnas i området. Nordost om 
banvallen finns ett lägre liggande område (parkområde, se kap. 3.3) vilket gör att 
grundvattnets flödesriktning från de östra delarna av Garvaren 4 och från Garvaren 
5 sker i denna riktning, se Bilaga PM2:3. 
 
I jordlagerprofilen i Bilaga PM2:4 ser vi att uppmätta grundvattennivåerna (från 
grundvattennivåmätning den 23 november) antyder att det kan finnas en lokal 
grundvattendelar ungefär vid gaveln på byggnaden på Garvaren 4. Det är dock inte 
säkert att denna lokala grundvattendelare förekommer permanent och finns på exakt 
samma plats över tid.  
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Grundvattenytan är belägen mellan 2,0 och 2,8 mumy (meter under markytan) vid 
Garvaren 4 och 5. Grundvattennivåerna är belägna mellan 8,0 och 8,5 möh (meter 
över havet). Om det förekommer ett lokalt grundvattenflöde mot vägtunneln i nord-
väst gör det att grundvattenflödets gradient sannolikt varierar betydligt inom Garva-
ren 4 och 5. I området vid den tänkta lokala grundvattendelaren (se Bilaga PM2:4) 
blir sannolikt gradienten mycket liten (imax < 0,001). I den östra delen av Garvaren 5 
gör dock närheten till den betydligt lägre liggande parkområdet nordost om banval-
len att gradient blir högre (i = ca 0,015 eller mer). Den genomsnittliga gradienten 
mellan Garvaren 5 och havet bör vara ca 0,03-0,04 då avståndet till havet är ca 200-
250 m och höjdskillnaden ca 8 meter. Parkområdet nordost om banvallen är dock 
relativt flackt vilket gör att den största grundvattengradienten sannolikt finns strax 
öster om Garvaren 5 och/eller i nära anslutning till havet.  
 
Den hydrauliska konduktiviteten i moränleran kan uppskattats till att vara ca 1*10-11 
– 1*10-9 m/s. En flödeshastighet i dessa jordlager (grundvattnets bruttohastighet) 
blir därför inte mycket mer än några centimeter per år (som mest). Dock kan makro-
stukturer i moränleran skapa betydligt snabbare flödeshastigheter. Generellt bedöms 
dock flödeshastigheten i moränleran som låg. 
 
Den hydrauliska konduktiviteten i sand är betydligt högre (ca 1*10-5 – 1*10-3 m/s). 
En beräknad flödeshastighet för grundvattnet i sanden (grundvattnets bruttohastig-
het) inom undersökningsområdet kan sannolikt variera mellan några meter per år till 
flera hundra meter/år. 
 
Föroreningar som är lösta i grundvatten sprids i huvudsak med grundvattnet. En 
föroreningsspridning med eller i grundvattnet sker oftast långsammare än grund-
vattnets flödeshastighet, se kap. 7.  
 
Berggrunden kan vara tämligen vattenförande då djupa bergbrunnar (ca 30-150 me-
ter djupa) i närområdet har en uppskattad uttagsmöjlighet på ca 6 000 - 21 000 li-
ter/timme (ca 1,5-5,5 liter/sekund, enligt SGUs brunnsarkiv). I gränszonen mellan 
alunskiffern och kvartsitberggrunden kan också finnas en ökad vattenförande för-
måga i berggrunden. Det är dock svårt att generellt uppskatta flödeshastigheter i 
berggrunden. 

4 Markanvändning 

4.1 Nuvarande 
Marken inom undersökningsområdet är planlagt som industriområde. På Garvaren 4 
finns ett måleri och en butik för försäljning av målarfärg och liknande produkter. I 
byggnaden på Garvaren 5 har en dansskola sin verksamhet och på Garvaren 7 finns 
en mekanisk industri med tillhörande kontorslokaler.  

4.2 Historik 
Då föroreningar av betydelse framför allt påvisats på Garvaren 4 och 5 görs här en 
förnyad genomgång av den historik som finns över denna del av undersökningsom-
rådet. 
 
Garvaren 4 har i en MIFO-klassning fått riskklass 1. I denna MIFO-utredning går att 
läsa att ”en begränsad undersökning och åtgärd på Garvaren 4 blev utförd år 2000. 
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På fastigheten finns en byggnad som under bolagets tid användes för trikloreten-
tvätt (avfettning av hudar), extruderavdelning (bearbetning av PVC-folie i valsverk 
och lackblandning samt beredning av PVC-pasta). Efter bolagets verksamhet lades 
ner har det primärt bedrivits måleri och sprutlackering på området. Riskklassning-
en har gjorts med motiveringen att kemtvätt för hudar med trikloreten varit aktivt i 
ca 30 år. Stora mängder trikloreten förbrukades. Viss efterbehandling har utförts 
genom att två nedgrävda cisterner för förvaring av tri har tagits upp och i samband 
med detta utfördes även bortschaktning av förorenade jordmassor i anslutning till 
en av de nedgrävda cisternerna. Markundersökningen i samband med bortgräv-
ningen, var ej omfattande men visade på lokalt mycket höga halter av trikloreten. 
Området som undersöktes var mycket begränsat och det får betraktas som oklart om 
föroreningskällan avlägsnades. Det skall även ha funnits två stycken farmartankar 
vid nordöstra gaveln av vilka en torde ha innehållit trikloreten. Även kemikalier och 
restprodukter i samband med framställningen av PVC och lackblandningar har 
hanterats på fastigheten. Sammantaget bedöms fastigheten utgöra en mycket stor 
risk, främst till följd av osäkerheten kring föroreningsnivån vad gäller trikloreten”.   
 

 
Figur. 4.1 Plan med den aktuella byggnaden på Garvaren 4 och det troliga läget 
för nedgrävda cisterner (inkl saneringsområdet år 2000 – röd streckad linje) samt 
farmartanken med TCE som lär har funnits inom den nordöstra delen av Garvaren 
4. Läget för farmartanken är dock osäkert. Underfarten under banvallen visas i det 
övre vänstra hörnet. 
 
I samband med utförda fältarbeten fick WSP information om att den genomförda 
saneringen år 2000 sannolikt inte säkerställt att all förorening avlägsnats där de ned-
grävda cisternerna fanns. Personal på måleriet kunde genom egna observationer år 
2000 vittna om att det var en mycket kraftig stank av lösningsmedel i den schakt-
grop som uppkommit efter att cisternerna tagits bort. Enligt uppgift togs sedan ett 
eller flera jordprov och när dessa inte visade på några höga halter så fylldes helt en-
kelt schaktgropen igen.  
 

Nedgrävda cisterner 
med TCE 

Farmartank (TCE) 
(ovan mark) 

Underfart under  
banvall 

Tänkbar sträckning för 
ledning i mark från 

farmartank till byggnad 
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Jordprov som enda provmedium är i regel inte tillräckligt tillförlitligt för att säker-
ställa en föroreningssituation av TCE.  WSP bedömning är därför att det sannolikt 
fanns föroreningar kvar i schaktområdet eller i dess omedelbara närhet i samband 
med den sanering som gjordes år 2000. Om saneringsåtgärden år 2000 orsakat en 
ytterligare föroreningsspridning eller om skadan redan var skedd före år 2000 är 
dock svårt att avgöra i dagsläget. Det föreligger alltså en risk för att saneringsåtgär-
den som utfördes år 2000 orsakat ytterligare föroreningsspridning med det är svårt 
att avgöra i dagsläget. 
 
Farmartankarna togs sannolikt bort före år 1994 då måleriet startade. Idag kan man 
se rörledningar som ser ut att vara kapade vid markytan i anslutning till den plats 
där farmartankarna enligt uppgift ska ha funnits. 

5 Föroreningssituationen – tidigare undersökningar 
Nedan beskrivs undersökningsresultaten från den förra undersökningen för respek-
tive fastighet (dvs Garvaren 4, 5 och 7). Provpunkternas lägen framgår av bilagorna 
RA2-5 i Rapportdelen. 

5.1 Garvaren 4 (och 5) 
Resultat - jord 
I provpunkt 105, på 2,7-3,8 meters djup, påvisades en hög halt av trikloreten (170 
mg/kg  TS),  betydligt  högre  än  riktvärdet  för  MKM,  se  Bilaga PM4:1. På 3,4-3,8 
meters djup i denna punkt, påvisades också bensen överstigande riktvärdet för 
MKM. Vid en tidigare undersökning, hösten 2010, påvisades halter av bensen, to-
luen och trikloreten över Naturvårdsverkets riktvärden för MKM i provpunkten 
GV2. Halten av tyngre alifater C16-C35 var högre än riktvärdet för KM i denna 
punkt.  
 
I övriga punkter på och i anslutning till Garvaren 4 har det inte vid tidigare under-
sökningar gått att påvisa någon förekomst av varken lättflyktiga kolväten vid PID-
mätning eller förhöjda halter detekterade med laboratorieanalyser. 
 
Resultat - grundvatten 
Vid den översiktliga undersökningen, hösten 2010, påvisades en halt av trikloreten 
på 860 µg/l i GV2 och 38 µg/l i GV1c. Nedbrytningsprodukterna dikloreten och 
vinylklorid gick också att påvisa. Haltnivåerna av dessa ämnen tyder på att det har 
förekommit eller förekommer en naturlig nedbrytning av klorerade föroreningar. 
Halterna av bensen, toluen och tyngre alifater C16-C35 var förhöjda i det jordprov 
som togs i GV2, hösten 2010 (se ovan). Vid detta tillfälle och i denna punkt togs 
dock inget grundvattenprov med avseende på dessa ämnen.  
 
Vid den kompletterande undersökningen, hösten 2011, påvisades i GV2 halter av 
bensen över riktvärden för ”dricksvatten” och ”ångor i byggnader”, se Bilaga 
PM5:1. Halten av toluen var högre än riktvärden för ”dricksvatten”, ”bevattning” 
och ”miljörisker för ytvatten”. Halterna av trikloreten och vinylklorid i GV2 var vid 
provtagningen hösten 2011 något lägre än vid provtagningen under hösten 2010. 
Halten av dikloreten var dock högre än vid provtagningen under hösten 2010. Hal-
terna av vinylklorid och dikloreten överstiger Holländska ”Intervention values”. 
 
I grundvattenrören GV104-GV107 detekterades klorerade lösningsmedel. Halter 
över ”Intervention values” påvisades i GV105-107. Halterna av trikloreten i punkten 
GV105 bedömdes som mycket hög (39 mg/l) och haltnivåerna gav tydliga tecken på 
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förekomst av fri fas av trikloreten. I grundvattenprovet från GV105 var halten av 
bensen högre än riktvärden för ”dricksvatten”, ”ångor i byggnader”, ”bevattning” 
och ”miljörisker för ytvatten”, se Bilaga PM5:1. 
  
Vid undersökning på hösten 2010 var halten av arsenik i grundvattnet något högre 
än Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten. Halten barium bedömdes som 
hög (hösten 2010) trots att jämförvärde saknas. Ingen analys av dessa ämnen gjor-
des vid den kompletterande undersökningen under hösten 2011. 

5.2 Garvaren 7 
Resultat - jord 
I jordprover från punkten GV14 påvisades (vid undersökningen på hösten 2010) 
alifater C5-C16, alifater C16-C35 och aromater C10-C16 över Naturvårdsverkets 
riktvärden för MKM, se Bilaga PM4:1. 
 
I provpunkten GV101 påvisades halter av alifater C5-C16 , alifater C16-C35 och 
aromater C10-C16 överstigande riktvärdet för MKM. Högst halter påvisades på ca 
2,5-3,5 meters djup. I ett något djupare taget jordprov på ca 3,8-4,4 meters djup var 
halterna lägre än riktvärdet för MKM. 
 
I GV102 och GV103 noterades ingen lukt eller någon förekomst av lättflyktiga 
kolväten vid PID-mätning, vilket innebar att inga prover skickades till laboratorium. 
 
Resultat - grundvatten 
I GV14 påvisades vid provtagningen hösten 2010 bensen, trikloreten och dess ned-
brytningsprodukter. Halterna var högre än Livsmedelsverkets gränsvärden för 
dricksvatten, se Bilaga PM5:1. 
 
Vid den kompletterande undersökningen på hösten 2011 påvisades en lägre bensen-
halt, en högre halt av trikloreten och dikloreten samt en lägre halt av vinylklorid i 
GV14. Samtliga påvisade föroreningshalter var högre än Livsmedelsverkets gräns-
värden för dricksvatten. Vinylkloridhalten översteg även Holländska listans ”Inter-
vention value”. 
 
I den nya punkten GV101 påvisades aromater (C10-C16) och bensen. Halterna var 
högre än gränsvärdena för dricksvatten. Även klorerade alifater kunde påvisas i 
denna punkt. Halten av vinylklorid översteg gränsvärdet för dricksvatten. Triklore-
ten kunde påvisas i GV101 men halterna var lägre än gränsvärdet för dricksvatten.  
 
I GV102 var halterna av trikloreten och vinylklorid något högre än gränsvärdet för 
dricksvatten. I GV 103 påvisades spår av trikloreten men halten var lägre än gräns-
värdet för dricksvatten. Vid undersökningen på hösten 2010 påvisades tenn i GV 13 
och halterna var då högre än Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten. Inga 
grundvattenprover av tenn togs vid undersökningen hösten 2011. 
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6 Föroreningssituationen – hösten 2012 
Samtliga analysresultat finns samlade i tillhörande rapportdel, se Bilaga RA9-12. 
Vid redovisningen av erhållna resultat beaktas även resultat från tidigare provtag-
ningar i området. 

6.1 Föroreningssituationen i jord 

6.1.1 Mätning av VOC i porgas (under golv) 
I början på september genomförde WSP porluftsmätningar under golvet på Garva-
ren 4, 5 och 7.  
 
Resultaten från fältmätningar och laboratorieanalyser på Garvaren 4 visar att en 
mycket tydlig och kraftig förekomst av trikloreten kunde påvisas i två punkter 
(P4:10 och P4:13) i porluften under golvet, där också en mindre andel av nedbryt-
ningsprodukten cDCE gick att påvisa, se Bilaga PM3:1. Spår av flera andra ämnen 
gick att finna bl a tetrakloreten, trikloretan, dikloretan, tetraklormetan, triklormetan, 
trimetylbensen och xylen, men haltnivåerna för dessa ämnen var relativt låga och 
bedöms inte utgör någon risk för människors hälsa.  
 
Resultaten från fältmätningar och laboratorieanalyser på Garvaren 5 gav inga tyd-
liga indikationer på förorening under golvet. Haltnivåerna för klorerade alifater låg 
under rapporteringsgränsen. 
 
Resultaten från fältmätningar och laboratorieanalyser på Garvaren 7 visade på låga 
halter av TCE. Det gick även att påvisa spår av PCE och TCA, men i övrigt var 
haltnivåerna för övriga analyserade ämnen lägre än rapporteringsgränsen. 
 
Erhållna resultat från dessa mätningar redovisas i tabell i Bilaga PM3:1. Påvisade 
halter i porluft för PCE, TCE, cDCE och VC redovisas i plan i Bilaga PM3:2-4. 

6.1.2 Halter i jord 
Totalt har 11 jordprover från området vid Garvaren 4 och 5 analyserats med avse-
ende på klorerade alifater, se tabell 6.1 och Bilaga PM4:1. 
 
Tabell 6.1. Sammanställning av analysresultat på jordprov. Halter markerade med 
blått och gult överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM resp. 
MKM. Röd markering anger att halterna överstiger gränsen för farligt avfall (FA). 

 

 
 
Vid en jämförelse med generella riktvärden för jord (se tabell 6.1) framgår det att 
några jordprover innehåller tydligt förhöjda halter av klorerade alifater (framför allt 

KM 
MKM 
FA 
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TCE och cDCE). Högsta halterna som påvisats vid den senaste undersökningen 
fanns i provpunkt 208 strax nedströms punkt 105 där högst halter påvisats vid före-
gående undersökning, se Bilaga PM4:1. Tydligt förhöjda halter har även påvisats i 
provpunkterna 215 och 216, dvs inne i byggnaden på Garvaren 4. Påvisade maxhal-
ter i jord på Garvaren 4 och 5 för PCE, TCE, cDCE och VC redovisas i plan i Bi-
laga PM4:2 och i profil i Bilaga PM4:3. 

6.1.3 Utbredning / avgränsning i jord 
Porluftsmätningen uppvisade enbart riktigt höga halter i den del av byggnaden på 
Garvaren 4 som ligger närmast den plats där cisternerna med TCE en gång fanns, se 
figur 6.1. Porluftsmätningen i den östra delen av denna byggnad uppvisade betydligt 
lägre haltnivåer. Påvisade halter i jord mellan området vid GV214-216 och området 
vid GV105 och GV208 förefaller dessutom vara låga. Detta tyder på att det sanno-
likt finns två separata föroreningsområden inom fastigheterna Garvaren 4 och Garv-
aren 5.  
 
Utbredningen av föroreningar i jord vid GV214-216 (Garvaren 4) bedöms inte vara 
avgränsad mot väster och nordväst och därmed är det svårt att uppskatta mängden 
förorenad jord i detta område. Utförd jordprovtagning tyder dock på att det inte 
finns någon förorening i jord i den omättade zonen ovanför grundvatten, men denna 
uppgift är relativt osäker. Föroreningssituationen djupare ner (direkt på berget och i 
berget) har inte heller kunnat klargöras. 
 
Utbredningen av föroreningar i jord vid GV105 och GV208 (den östra förorening-
en) bedöms i stort vara avgränsad. Vid utförda undersökningar kunde inte heller här 
påvisas något som tyder på att det finns någon förorening i jord i den omättade zo-
nen ovanför grundvattenytan. Men i detta antagande finns också vissa osäkerheter.  
 
En uppskattning av mängden förorenad jord under grundvattenytan i källområdet 
vid den östra föroreningen uppgår till ca 300 m3, motsvarande ca 500 ton. Med en 
bedömd medelhalt på ca 40-80 mg TCE/kg TS i den förorenade jorden i källområdet 
uppgår mängden förorening till ca 20-40 kg TCE. Det ligger stora osäkerheter i 
ovanstående antaganden men samtidigt kan det ge en inblick i den ungefärliga 
mängden förorening i jord baserat på vad som verkligen kan påvisas med hjälp av 
undersökningsresultat. Det ger en uppfattning om föroreningens storleksordning. 
 
Trolig mängd TCE i jord kan också baseras på en ”uppskattad andel ”TCE-spill” 
och ”TCE-läckage” i förhållande till den totala mängden TCE som använts i en 
verksamhet. Ett sådant antagande brukar vanligtvis ge en betydlig större trolig 
mängd TCE-förorening i jord, men samtidigt så borde detta antagande vara behäftat 
med betydligt större osäkerheter än ett antagande som bygger på påvisade halter.  
 
På Garvaren 7 bedöms inte föroreningshalterna i jord eller porluft vara så höga att 
någon risk för människors hälsa eller miljö skulle kunna uppstå vid nuvarande mar-
kanvändning. 

6.2 Föroreningssituationen i grundvatten – Garvaren 4 och 5 
Det går att påvisa tydligt förhöjda föroreningshalter av klorerade etener i grundvatt-
net i ett flertal grundvattenrör inom Garvaren 4 och 5. Vid provtagningarna under 
hösten 2012 har vi sett mycket höga halter i GV215 och i GV208, se Bilaga PM5:1. 
Vid tidigare provtagningar har även mycket höga TCE-halter påvisats i GV105 
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(39 000 mcg/l1) men vid provtagningar under hösten påvisades endast en TCE-halt 
på 410 mcg/l i denna punkt. 
 
Påvisade maxhalter i grundvatten på Garvaren 4 och 5 för TCE, cDCE och VC re-
dovisas i plan i Bilaga PM5:2. I Bilaga PM5:3 (plan) och i Bilaga PM5:4 (profil) 
redovisas påvisade halter vid provtagningen under hösten 2012. I dessa bilagor re-
dovisas även beräknad dekloreringsgrad (nedbrytningsgrad). I diagram i Bilaga 
PM5:51-56 redovisas påvisade föroreningshalter mer i detalj (redovisas i µmol/l). I 
diagrammen i Bilaga PM5:51-56 finns också en grön linje som markerar föreslagna 
åtgärdskrav för grundvattnet. Detta kommer att beskrivas mer i detalj i kapitel 8.6. 
 
Det framgår tydligt att föroreningshalterna i både GV105 och GV2 sjunkit kraftigt 
sedan tidigare provtagningar samtidigt som dekloreringsgraden ökat. Detta tyder på 
att förutsättningarna för naturlig nedbrytning är goda, vilket de påvisade halterna av 
eten och etan också tyder på, se Bilaga PM5:6.  
 
Även påvisade grundvattenhalter tyder på att vi har två separata föroreningsområden 
på Garvaren 4 och 5. Den västra föroreningen vid GV214-216 och den östra förore-
ningen vid GV105 och GV208. 
 
Påvisade grundvattenhalter ger indikationer på att den huvudsakliga förorenings-
spridningen från GV105 och GV208 sker mot nordost. 
 
Dekloreringsgraderna i området varierar betydligt (från 5 % till över 80 %). Orsaken 
till denna fluktuation kan utredas, t ex genom trendanalys. Det kan inte uteslutas att 
de kraftiga förändringarna i haltnivåer beror på mycket höga halter och/eller viss 
förekomst av fri fas / residual fas i jorden eller djupare ner i berget där undersök-
ningar inte kunnat göras. Det kan inte heller uteslutas att en pågående nedbrytnings-
process kan spela in i dessa haltförändringar. Det är inte heller omöjligt att haltfluk-
tuationerna till stor del beror på faktorer som har att göra med hur provtagningen av 
grundvattnet har gått till. Analysförfarandet på laboratorium kan också spela roll. 
 
Medelhalten i grundvattnet inom källområdet kan uppskattas till ca 5 000 – 10 000 
mcg/l och mängden förorenat grundvatten till ca 50-150 m3 inom den östra förore-
ningen. Detta innebär en föroreningsmängd i grundvatten inom det östra källområ-
det på ca 0,25-1,5 kg TCE, dvs en aning lägre än uppskattad mängd förorening i 
jord. 

6.3 Föroreningssituationen i grundvatten – Garvaren 7 
Det går att påvisa låga halter av klorerade etener i grundvattnet i de grundvattenrör 
som provtogs på Garvaren 7. Haltnivåerna för TCE ligger dock på ca 40-70 mcg/l 
och här finns också tydliga tecken på naturlig nedbrytning genom förekomst av eten 
(48 mcg/l) i GV14, se Bilaga PM5:1. Föroreningssituationen baserat på dessa halt-
nivåer bedöms inte utgöra någon risk för människors hälsa eller miljön vid nuva-
rande markanvändning. 

6.4 Föroreningssituationen i inomhusluft – Garvaren 4 och 5 
Mätning av inomhusluft utfördes på Garvaren 4 och Garvaren 5. Påvisade halter i 
inomhusluft på Garvaren 4 och 5 för PCE, TCE, cDCE och VC redovisas i plan i 
Bilaga PM6. 

                                                   
1 mcg/l = mikrogram/liter (kan även skrivas µg/l) 
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TCE-halterna i inomhusluft på provtagningsplatserna på Garvaren 4 (4Aoch 4B) 
förefaller ligga på ca 7 mcg/m3.  Inga övriga föroreningar med haltnivåer av bety-
delse kunde påvisas i dessa punkter.  
 
TCE-halterna i inomhusluft på provtagningsplatserna på Garvaren 5 (5Aoch 5B) 
förefaller ligga på ca 0,1-0,2 mcg/m3. I punkten 5A kunde en något förhöjd halt av 
PCE påvisas. Haltnivån är dock inte alls hög. Provtagaren 5A var placerad i ett kläd-
förråd (klädkammare fylld med gamla scenkläder) och det är inte osannolikt att en 
förångning av PCE från gamla kemtvättade kläder har påverkat haltnivån vid denna 
provtagning. Utöver detta kunde inga föroreningar med haltnivåer av betydelse på-
visas i dessa punkter. 
 
En påvisad föroreningshalt i porluft direkt under golv kan många gånger vara ett 
mer tillförlitligt bevis för en förorening i underliggande grundvatten än en påvisad 
föroreningshalt i inomhusluft. Uppmätta föroreningshalter i inomhusluft behöver 
nämligen inte enbart bero på en förångad förorening i grundvattnet. Halter i inom-
husluft kan även bero på förångning av föroreningar som finns i möbler, inredning, 
kläder mm som kan finnas i en lokal. 

6.5 Samlad bedömning av föroreningssituationen 
Det kan i många fall vara svårt att skaffa sig en uppfattning om hur en förorenings-
situation ser ut och hur en föroreningssituation har uppkommit, men samtidigt kan 
det vara bra att försöka förstå hur det gått till för att få en ökad förståelse för sprid-
ningsvägar och hur man skulle kunna åtgärda en uppkommen föroreningssituation. I 
detta kapitel beskrivs ett scenario som skulle kunna förklara den uppkomna förore-
ningssituationen på Garvaren 4 och 5. Detta utesluter dock inte att det finns andra 
möjliga scenarier. På Garvaren 7 bedöms inte föroreningshalterna vara så höga att 
någon risk för människors hälsa eller miljö skulle kunna uppstå vid nuvarande mar-
kanvändning. 
 
WSPs bedömning är att det idag finns två förorenade områden i anslutning till Gar-
varen 4 och 5. Dessa förorenade områden förefaller ha orsakats av två olika förore-
ningskällor, se Bilaga PM7:1-2.  
 
Västra föroreningen på Garvaren 4 
När det gäller den västra föroreningen på Garvaren 4 så bedöms det inte som osan-
nolikt att föroreningen uppkommit vid den plats där cisternerna funnits, dvs strax 
norr om byggnaden, se figur 6.1 nedan. Det är inte osannolikt att de nedgrävda ci-
sternerna varit eller blivit skadade på något sätt (antingen genom ett läckage som 
pågått under lång tid eller på grund av en skada på cisternerna som uppkommit i 
samband med saneringen år 2000).  
 
Om läckaget har skett i nivå med grundvattenytan (vilket verkar sannolikt) är det 
mindre troligt att det finns någon fri fas eller residual fas ovan grundvattenytan i 
detta område. Bevisligen finns det dock förorening i markens porluft på grund av 
förångning av föroreningar i jord och grundvatten. Denna gastransport och förore-
ningsspridning kan även ske upp genom marken och golvet och påverka inomhus-
luften, se Bilaga PM7:3. Gastransporten kan givetvis också ske till uteluften, men 
då sker sannolikt en så pass stor utspädning att någon risk inte uppkommer. Förore-
ningen som läckt ut ifrån cisternerna kan ha ansamlats i den finkorniga lermorän 
som finns i marken.  Idag kan därför föroreningen i lermorän vara den viktigaste 
källan till föroreningsspridning till omgivningen. 
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Om det finns en lokal lågpunkt i underfarten under banvallen (både vad gäller 
markyta och grundvattenyta) så är grundvattengradienterna sannolikt små och där-
med har föroreningen inte kunnat transporteras bort i en smal föroreningsplym. Där-
för kan man misstänka att det uppkommit en ”bredare” föroreningsplym nära läcka-
gepunkten vid cisternerna. En relativt liten gradient har sannolikt också medfört att 
föroreningsspridningen inte blivit så stor i riktning mot underfarten. Det är dock 
högst troligt att föroreningen kan ha nått underfarten. I underfarten finns det säkert 
någon form av dräneringssystem och eventuellt också pumpar för att leda bort dag-
vatten från denna lokala lågpunkt. Det kan inte uteslutas att föroreningen av klore-
rade alifater nått dessa dräneringssystem och därmed pumpats bort via de ledningar 
som anlagts för att leda bort dagvatten från underfarten.  
 

 
Figur. 6.1 Plan med tänkbara läckagepunkter och spridning av föroreningar från 
Garvaren 4 och 5. 
 
Föroreningen kan också ha transporterats bort via de ledningsgravar som ledningar-
na är placerade i. Idag finns det inga uppgifter på var dessa ledningar och lednings-
gravar finns eller vart de leder. Hur långt föroreningsspridningen har skett och exakt 
vilka vägar den sedan har tagit har inte verifierats, men det är sannolikt att en even-
tuell föroreningsspridning på något sätt strävar mot havet i nordost, se Bilaga 
PM7:4. 
 
Östra föroreningen på Garvaren 4 och 5 
Föroreningen vid den östra delen av Garvaren 4 och på Garvaren 5 kan ha upp-
kommit genom läckage från ledningar i mark, se figur 6.1 (ovan). Ledningar kan ha 
använts för att transportera TCE från farmartankarna i den nordöstra delen av Garv-
aren 4 till någon plats inne i byggnaden på Garvaren 4. Farmartankarna togs bort i 
början på 1990-talet (eller tidigare). Idag går det att finna avkapade rörledningar där 
en farmartank för TCE lär ha varit placerad. Utförda undersökningar visar dock inte 
på att några omfattande läckage skulle ha skett till den omättade zonen vid de fd 

Nedgrävda cisterner 
med TCE 

Tänkbar föroreningssprid-
ning från trasiga cisterner 

till underfart under banvall 

Tänkbar läckagepunkt 
från trasig ledning i mark 

Farmartank (TCE) 
(ovan mark) 

Underfart under 
banvall 

? 
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farmartankarna, men det skulle vara tänkbart att trasiga ledningar mellan farmartan-
karna och byggnaden på Garvaren 4 kan vara orsaken till den aktuella föroreningssi-
tuationen. Även ett sådant läckage kan ha skett relativt nära grundvattenytan, men 
detta antagande är tämligen osäkert. Det kan inte uteslutas att det finns föroreningar 
i den omättade zonen, men vi ser dock inte några tecken på förorening ovan grund-
vattenytan i de punkter som provtagits. Föroreningsspridning kan ha varit förhållan-
devis snabb i de sandiga jordlagren och det är inte osannolikt att det förekommit en 
spridning hela vägen ner till havet. Hur stor eller omfattande den har varit är dock 
svårt att bedöma med de undersökningsresultat som finns. En hel del av förorening-
en kan ha ansamlats i den förhållandevis täta lermoränen och även i detta fall är det 
troligt att denna ansamlade förorening idag utgör den huvudsakliga föroreningskäl-
lan i den östra delen av Garvaren 4 och på Garvaren 5. Även i detta område kan en 
gastransport ha fört föroreningar från jord och grundvatten under grundvattenytan 
till uteluften eller inomhusluften. Då den östra föroreningen inte förefaller finns un-
der någon byggnad så verkar huvuddelen av föroreningstransporten i gasfas ske till 
uteluften. 
 
Föroreningar i berg vid Garvaren 4 och 5 
För närvarande finns det ingen direkt kunskap om föroreningssituationen i berg vid 
Garvaren 4 och 5. Om det finns föroreningar i berg på Garvaren 4 och 5 borde dessa 
föroreningar sannolikt påverka föroreningssituationen i jord (inkl grundvatten i jord) 
på Garvaren 4 och 5, vilket gör att vi indirekt kan få en bild av föroreningssituation-
en i berg genom att kartlägga föroreningssituationen i jord. Därför bedöms det inte 
som helt nödvändigt att känna till föroreningssituationen i berg för att få en tillförlit-
lig bild av riskerna för människors hälsa eller miljön på Garvaren 4 och 5. 

7 Konceptuell modell 

7.1 En modell av verkligheten 
Bedömd föroreningssituation i kapitel 6 är ett försök att beskriva den verkliga för-
oreningssituationen på Garvaren 4 och 5. Detta försök till verklighetsbeskrivning 
kan också göras med hjälp av en konceptuell modell. Denna modell av verkligheten 
byggs upp med hjälp både av påvisade och beräknade haltnivåer. Strävan är att 
bygga modellen så att det går att få samband mellan föroreningshalter i olika medier 
(jord, grundvatten, porluft, inomhusluft, etc) i det förorenade området. Om modellen 
bedöms som tillförlitlig kan den användas för att uppskatta verkliga föroreningshal-
ter  i  det  aktuella  området  samt  bedöma  risker  för  människors  hälsa  och  miljön  på  
den aktuella platsen.  
 
I Bilaga PM8:1-2 redovisas ingående föroreningshalter i modellen, dvs både beräk-
nade och påvisade halter i inomhusluft, porluft och grundvatten på Garvaren 4 och 
5. Föroreningshalter i modellen stämmer tämligen väl överens med varandra, dvs 
någon enskild föroreningshalt i ett medium förefaller inte onormalt låg eller hög i 
förhållande till föroreningshalter i andra medier. Därför bedöms modellen som ett 
tillförlitligt verktyg för riskbedömning på Garvaren 4 och 5. Utförda beräkningar 
och samband redovisas i kapitel 7.2. 
 
Den aktuella föroreningssituationen på Garvaren 4 och 5 kan också beskrivas med 
hjälp av en ”14-cells modell” (”The 14-compartment model”), se kapitel 7.3. 
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7.2 Samband mellan halter i olika medier 

7.2.1 Allmänt om J&E-modellen 
När det gäller sambanden mellan halter i grundvatten, porluft och inomhusluft har 
WSP genomfört beräkningar med hjälp av en beräkningsmodell utvecklad av 
USEPA (Naturvårdsverket i USA). De har på sin hemsida en ”on-line version” av 
den s k J&E-modellen, som bygger på en beräkningsmodell framtagen av Johnson 
och Ettinger (J&E). Den går att finna via följande länk: 
 
http://www.epa.gov/Athens/learn2model/part-two/onsite/JnE_lite_forward.html 
 
I beräkningsmodellen (J&E-modellen) förutsätts att föroreningen i grundvattnet står 
i direkt kontakt med grundvattenytan. Föroreningen i grundvattnet förångas och för-
oreningsångorna passerar först ett kapillärt skikt (olika mäktigt beroende på jordart) 
och sedan den omättade zon som ligger mellan kapillärskiktet och ett tänkt golv i en 
byggnad, i detta fall en betongplatta på mark. Diffusionsprocesser styr vanligtvis 
ångtranssporten från grundvattenytan till undersida golv och därefter sker en ång-
transport baserat på konvektion genom sprickor i betonggolvet och in i byggnaden. 
Luftomsättningen inne i byggnaden avgör sedan vilka föroreningshalter som upp-
kommer i inomhusluften. I J&E-modellen kan man även beakta föroreningshalter i 
porluften direkt under golv. Ovanstående förhållanden stämmer tämligen väl över-
ens med den aktuella situationen på Garvaren 4 och 5 och då det finns tillgång till 
föroreningshalter i grundvatten, porluft och inomhusluft blir det lättare att kalibrera 
modellen och göra den mer anpassad till den aktuella platsen. 
 
Det finns två sätt att göra beräkningar i denna on-line version, dels en ”framåtberäk-
ning” (forward calculation) där man anger en halt i grundvattnet (eller i porluften i 
omättad zon) och får en beräknad halt i inomhusluft och dels en ”bakåtberäkning” 
(backward calculation) där man anger en risknivå (Risk Factor) och beräkningspro-
grammet tar fram en acceptabel halt i grundvattnet. Beräkning kan göras för två typ-
fall, platta på mark (slab-on-grade) och källare (basement). 
 
Tre olika riskfaktorer kan väljas, 1*10-4, 1*10-5 och 1*10-6. Eftersom svenska rikt-
värden från Naturvårdsverket är framtagna under förutsättning att man inte tillåter 
mer än ett extra cancerfall per 100 000 invånare (personer) är det rimligt att använda 
riskfaktorn 1*10-5 (en hundratusendel).  
 
WSP har använt ”framåtberäkningen” för att se samband mellan halter i grundvatten 
och inomhusluft  resp. samband mellan halter i porluft (i mark under byggnad) och 
halter i inomhusluft. Utförda beräkningar som visas i Bilaga PM9:1-3 syftar till att 
verifiera de antaganden som gjorts i den konceptuella modellen. Dessa beräkningar 
beskrivs mer i detalj i kapitel 7.2.2. 

7.2.2 Beräkningar – J&E-model  
Garvaren 4 
I Bilaga PM9:11-12 redovisas de beräkningar som gjorts för antagna förhållanden i 
den östra delen av byggnaden på Garvaren 4 och i Bilaga PM9:13-14 redovisas de 
beräkningar som gjorts för antagna förhållanden i den västra delen av byggnaden på 
Garvaren 4. Erhållna beräkningsresultat med on-line versionen av J&E-modellen 
anges även i tabell 7.1 nedan. 
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Tabell 7.1. Beräknade halter i inomhusluft baserat på uppmätta halter i grundvatten 
och porluft på Garvaren 4. 
TCE-halter Uppmätta 

haltnivåer 
Inomhus -

beräknade halter 
Inomhus -                     

beräknade halter 
  Ö. Garvaren 4 V. Garvaren 4 
  (mcg/m3) (mcg/m3) 
Porluft (mcg/m3) 600 2,5  
Grundvatten 
(mcg/l) 

7 1,3  

Porluft (mcg/m3) 73 000  303 
Grundvatten 
(mcg/l) 

1200  220 

 
Att beakta i ovanstående tabell är att erhållna resultat inte är exakt lika men i dessa 
sammanhang är det att betrakta som fullt tillfredsställande om erhållna resultat är 
storleksmässigt lika. Uppmätt halt i porluften under golvet i den östra delen av 
byggnaden på Garvaren 4 ger dock en beräknad halt i inomhusluften som är likvär-
dig med en beräknad halt i inomhusluften som motsvaras av en påvisad halt i 
grundvattnet på 7 mcg/l. Erhållna resultat från provtagningen av inomhusluft på 
Garvaren 4 uppgick till ca 7 mcg/m3 för TCE, vilket är något högre än erhållna re-
sultat i tabell 7.1.  Det är dock sannolikt att inomhusmätningarna i den östra delen 
av byggnaden på Garvaren 4 påverkas av de haltnivåer som borde finnas i inomhus-
luften i den västra delen av byggnaden. I denna del uppgår beräknade resultat för 
TCE i inomhusluften till 200-300 mcg/m3.  
 
Garvaren 5 
På samma sätt har WSP gjort beräkningar för de förhållanden som bedöms råda på 
Garvaren 5, se Bilaga PM9:21-24 och tabell 7.2. 
 
Tabell 7.2. Beräknade halter i inomhusluft baserade på bedömda halter i grundvat-
ten och porluft under byggnaden på Garvaren 5. 
TCE-halter Bedömda 

haltnivåer 
Inomhus -                                                 

beräknade halter 
  Garvaren 5 
  (mcg/m3) 
Porluft (mcg/m3) 10 0,04 
Grundvatten 
(mcg/l) 

1 0,18 

Porluft (mcg/m3) 50 0,21 
Grundvatten 
(mcg/l) 

5 0,9 

 
Här går också att se att bedömda halter i porluft och grundvatten ger ungefär samma 
beräknade halter i inomhusluften. Erhållna analysresultat i inomhusluft för TCE på 
Garvaren 5 uppgår till 0,16 resp. 0,18 mcg/m3, vilket dessutom bör betraktas som 
storleksmässigt likvärdigt med beräknade resultat. 
 
Garvaren 7 
Om liknande beräkningar görs på Garvaren 7 kan också ett samband erhållas mellan 
haltnivåer i olika medier. Om vi utgår ifrån uppmätta halter i porluft under golv 
(P7:1 – 570 mcg/m3) och uppmätt föroreningshalt i grundvattnet nedströms denna 
porluftsmätningspunkt (GV102 – 38 mcg TCE/l) erhålls beräknade halter i inom-
husluften som storleksmässigt är lika, se tabell 7.3. Erhållna beräkningsresultat visar 
att det kan vara rimligt med haltnivåer i inomhusluften på ca 1-10 mcg/m3 i kontors-
lokalerna på Garvaren 7. Beräkningarna för Garvaren 7 visas i Bilaga PM9:31-32.  
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Tabell 7.3. Beräknade halter i inomhusluft baserat på uppmätta halter i grundvatten 
och porluft på Garvaren 7. 
TCE-halter Uppmätta 

haltnivåer 
Inomhus -                                                 

beräknade halter 
  Garvaren 7 
  (mcg/m3) 
Porluft (mcg/m3) 570 2,4 
Grundvatten 
(mcg/l) 

38 5,5 

 
Det framgår av tabell 7.1-7.3 att J&E-modellen kan användas för att få ett samband 
mellan uppmätta halter i grundvatten, porluft och inomhusluft på Garvaren 4, 5 och 
7. Detta gör också att vår konceptuella modell också bör kunna användas för att be-
döma risker på Garvaren 4 och 5 samt i viss mån även på Garvaren 7. Modellen bör 
också kunna användas för att få en uppfattning om vilka grundvattennivåer som 
krävs att klara olika krav på inomhusmiljö. Några detaljberäkningar bör dock inte 
utföras då osäkerheterna är för stora för ett sådant förfarande.  

7.2.3 Fördelning mellan föreningsnivån i jord och i grundvatten 
Även halter i jord förefaller stämma tämligen väl överens med föroreningshalter i 
grundvatten, även om dessa beräkningar också är behäftade med en del osäkerheter.  
 
Samband mellan halter i jord och halter i grundvatten brukar skrivas enligt nedan: 
 
Cs = kd * Cl  
 
där kd är fördelningskoefficienten mellan föroreningshalter i jord och grundvatten.  
 
Det går i litteraturen att finna en mängd uppskattade värden på kd. Det som dock är 
viktigt i detta sammanhang är att beakta att förhållandet mellan halter i jord och 
grundvatten till stor del styrs av mängden organiskt kol i jorden. Kd-värdet kan där-
för också uppskattas genom följande samband: 
 
kd = koc * foc 
 
där koc är en ämnesspecifik faktor och  foc är andel organiskt kol i jorden.  
 
Även  koc -värden förefaller variera betydligt. Enligt ”Toronto Public Health”2 kan 
logkoc –värden variera mellan 2.03-2.66, vilket motsvarar koc-värden på mellan ca 
100 och 450. Om vi beaktar att vi dessutom befinner oss i en lermorän i närheten 
av en alunskiffer (bituminös lerskiffer) som kan innehålla en kolhalt på upp till 
20 % så är det inte orimligt att vi har en organiskt halt av kol på 1- 5 % i jorden. 
Platsspecifika Kd-värden för området vid Garvaren 4 och 5 kan därför sannolikt 
variera mellan 1 och 20.  
 
Om vi jämför uppmätta halter i GV208 så har vi en maximal halt i jorden på ca 
50 mg TCE/kg TS och en halt i grundvattnet på ca 5 000 mcg TCE/l. Detta ger ett 
kd-värde på 10.  En halt på ca 17 mg/kg TS i jord vid GV215 och en halt i grund-
vattnet på 1 200 mcg TCE/l i samma punkt skulle innebära ett kd-värde på 14. Slut-
ligen skulle en halt i jord på 170 mg TCE/kg TS vid GV105 och en halt i grundvatt-

                                                   
2 http://www.toronto.ca/health/pdf/cr_appendix_b_trichloroethylene.pdf 
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net på 39 000 mcg/l motsvara ett kd-värde  på  4,4.  Dessa  kd-värden bedöms därför 
inte vara orimliga på den aktuella platsen. Vid den ovanstående jämförelsen bör 
man också vara medveten om att grundvattenprover inte tagits exakt inom det inter-
vall där jordproverna tagits, vilket sannolikt innebär att påvisade grundvattenhalter i 
detta avseende generellt kan vara för låga. 

7.3 14-cells modellen 
”14 cells-modellen” är utformad i syfte att beakta  spridningsvägar och mekanismer 
för spridning för klorerade lösningsmedel i olika medier (mättad zon, omättad zon, 
permeabla och tätare jordarter) och i olika faser (DNAPL, gasfas, vattenfas och 
bunden fas) över tid.  
 
I  dokumentet  IDSS  (Integrated  DNAPL  Strategy)  2011  som  tagits  fram  av  ITRC  
beskrivs den alltmer uppmärksammade svårigheten med att finna direkta ansam-
lingar  av DNAPLs i  marken och att  svårigheten ökar  i  takt  med att  tiden ifrån ut-
släppet ökar. Rapporten beskriver också en ”14 cells modell” som ger en schema-
tiskt god överblick hur de olika föroreningsfaserna fördelar sig i olika medier och 
hur fördelningen ändras över tid.  
 
Tabell 7.4. Massförflyttning av förorening vid en plats förorenade med klorerade lösnings-
medel. Heldragna pilar betyder att massförflyttningen kan gå fram och tillbaka. Streckade 
pilar innebär att massförflyttningen enbart är riktad år ett håll. (Källa: ITRC, 2011).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 7.5. Förändring över tid i ett område som påverkats av ett utsläpp av klorerade lös-
ningsmedel. Bedöma tider är givetvis en generell uppskattning och kan variera mycket, 
bland annat beroende på storleken på det initiala föroreningsläckaget (Källa: ITRC, 2011). 
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Genom att applicera denna typ av modell på aktuella undersökningsresultat på Gar-
varen kan sannolikt en ökad förståelse erhållas för den aktuella föroreningssituat-
ionen och föroreningsspridningen vilket i sin tur kan ge viktig information vid be-
dömningen av risker och förslag till eventuella saneringsåtgärder.  
 
Om vi försöker applicerar ”14 cells modellen” på den aktuella föroreningssituation-
en vid den östra föroreningen på Garvaren 4 och 5 inser vi att det har betydelse på 
vilket sätt som föroreningen uppkommit. Har det skett ett föroreningsutsläpp under 
lång tid uppkommer ett visst initialt föroreningsscenario och har det inträffat ett för-
oreningsläckage vid ett tillfälle för länge sedan får vi ett annat initialt förorenings-
scenario. Det som generellt händer är dock att den huvudsakliga föroreningssprid-
ningen av fri fas, löst fas i grundvattnet och gasfas initialt sker i de transmissiva de-
larna av jordlagren, dvs i sanden. Utsläpp med höga föroreningshalter skapar initialt 
stora koncentrationsskillnader, vilka ”matar” lågpermeabla jordar via diffusion.  
Detta gör att föroreningen med tiden kommer att spridas ut i de lågpermeabla delar-
na av jordlagren, dvs i moränleran, och vi får en relativ likvärdig föroreningsmängd 
i de olika delarna av jordlagren. Det är alltså troligt att huvuddelen eller i princip all 
fri fas med tiden övergår till andra faser. Efter lång tid (som sannolikt bäst speglar 
aktuella förhållanden på Garvaren 4 och 5) har vi troligen mest förorening i de låg-
permeabla delarna av jordlagren, dvs i moränleran, som då fungerar som ett källom-
råde varifrån föroreningen sprider sig till omgivningen. Denna föroreningsspridning 
uppkommer sannolikt till stora delar genom diffusiv spridning från moränleran till 
sanden nedströms Garvaren 4 och 5. Detta är en relativt långsam process vilket bör 
beaktas vid val av eventuella saneringsåtgärder. 

8 Riskbedömning avseende miljö och hälsa 

8.1 Övergripande åtgärdsmål 
De övergripande åtgärdsmålen för området bedöms vara: 

§ Föroreningar inom området ska inte innebära en förhöjd hälsorisk för män-
niskor som arbetar eller på annat sätt vistas inom området eller människor 
som bor i omgivningen. 

§ Miljön inom området ska skyddas i samma utsträckning som mark med 
mindre känslig markanvändning (MKM) enligt Naturvårdsverket, vilket in-
nebär ca 50% skydd för marklevande arter inom området. 
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§ Spridning av föroreningar från området ska inte medföra en förhöjd risk för 
omgivande miljö. 

8.2 Problembeskrivning 
Syftet med riskbedömningen är att bedöma om uppmätta halter i jord, grundvatten, 
porluft och inomhusluft medför någon förhöjd hälsorisk för människor som vistas i 
området och människor som bor i omgivningen samt om halterna medför en risk för 
miljön på platsen och i omgivningen. Syftet är även att bedöma om det finns ett åt-
gärdsbehov att reducera eventuella risker. Påvisade föroreningar och föroreningshal-
ter inom Garvaren 7 bedöms inte vara så omfattande resp. höga att det skulle kunna 
innebära någon risk av betydelse för människors hälsa eller miljön vid rådande mar-
kanvändning. Föroreningssituationen vid den västra föroreningen på Garvaren 4 har 
enbart delvis blivit undersökt och kompletterande undersökning krävs för att få till-
räckligt med indata så att en tillförlitlig riskbedömning kan göras. Denna riskbe-
dömning fokuserar därför i huvudsak på risker för människors hälsa och miljön 
kopplat till den östra föroreningen på Garvaren 4 och 5.  
 
En föroreningsplym av klorerade alifater, framför allt bestående av TCE (triklore-
ten), cDCE (cis 1,2 dikloreten) och VC (vinylklorid) kan påvisas i grundvattnet 
inom den östra föroreningen på Garvaren 4 och 5. Maxhalten i grundvattnet vid ge-
nomförda undersökningar var 39 000 µg TCE/l, 2 900 µg cDCE/l och 1100 µg 
VC/l. I jorden har det uppmätts en maxhalt på 170 mg TCE/kg TS och 27,5 mg 
cDCE/kg TS. 
 
Vid genomförda undersökningar har klorerade alifater inte kunnat påvisas i ytlig 
jord, varför människor som vistas i området (utomhus eller inomhus) sannolikt inte 
kan exponeras av föroreningarna genom direkt intag till munnen, hudkontakt eller 
inandning av föroreningar i damm. De klorerade alifaterna är flyktiga och den 
främsta exponeringsvägen är därmed inandning av föroreningar i gasfas. Om för-
oreningar tranporteras genom jorden upp till den ytliga jorden sker en stor utspäd-
ning med utomhusluften innan den kan inandas av människor. Att visats utomhus 
bedöms därför inte innebära någon risk vid nuvarande förhållanden. Risken för in-
omhusvistelse bedöms dessutom som förhållandevis låg i jämförelse med den verk-
samhet som bedrivs i de lokaler som kan vara påverkade av förångad förorening.  
 
Skyddsobjekten är: 

§ Människor som arbetar och tillfälligt vistas inom området 

§ Människor som bor i omgivningarna och i anslutning till en förorenings-
spridning från området 

§ Miljön på platsen 

§ Miljön i omgivningarna 

 
WSP känner inte till några planer på att förändra markanvändningen och antar där-
för att de nuvarande verksamheterna kommer att bestå inom den överskådlig fram-
tid.  
 
Människor som vistas inom området kan exponeras genom: 

§ Inandning av klorerade kolväten i gasfas (inomhus) om föroreningar från 
platsen sprids till mark och grundvatten under angränsande byggnader och 
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eventuella bostadshus som ligger i anslutning till den föroreningsspridning 
som sker från området. 

§ Direkt intag (i huvudsak endast vid markarbeten) 

§ Hudkontakt (i huvudsak endast vid markarbeten) 

§ Inandning av damm (i huvudsak endast vid markarbeten) 

 
Grundvatten från området kommer inte att användas för dricksvatten och området 
ligger inte inom något vattenskyddsområde. Brunnar för vattenuttag (sannolikt för 
bevattning) finns dock enligt SGU drygt 200 meter nordväst om påvisade förore-
ningar.  

8.3 Risk för hälsa och miljö på platsen 

8.3.1 Allmänt 
I NV Rapport 5976 kan man läsa att vid beräkning av platsspecifika riktvärden i 
genomsläppliga jordarter kan riktvärdesmodellen ge mycket låga riktvärden för 
vissa flyktiga ämnen (t ex klorerade alifater). Detta beror på antagandet i riktvär-
desmodellen om att mängden förorening i marken inte förändras med tiden. Således 
tas ingen hänsyn till att halterna i marken kan sjunka på grund av förångning. Detta 
betyder att en jämförelse av halterna i jorden med de mycket låga riktvärdena inte 
alltid ger en bra bedömning av om det finns en hälsorisk med dessa ämnen.  
 
Om flyktiga ämnen påträffas i halter som överskrider Naturvårdsverkets generella 
riktvärden (i jord) kan kompletterande mätningar av halter i porluft och inomhusluft 
rekommenderas. Flyktiga ämnen förekommer ofta som förorening i grundvattnet 
och kan ha sitt ursprung på annan plats längre uppströms eller djupare i markprofi-
len. Därigenom tillförs hela tiden ny förorening till det område som ska riskbedö-
mas. En efterbehandlingsåtgärd för jorden behöver därför inte leda till en förväntad 
riskreduktion då problemet med flyktiga föroreningar i grundvattnet kan kvarstå 
även efter en efterbehandling av jorden.  
 
Vid misstanke om förekomst av flyktiga ämnen inom ett undersökningsområde re-
kommenderas därför att även grundvattnet undersöks, eventuella källor kartläggs 
och att en riskbedömning görs utifrån föroreningsnivån i grundvattnet. De ämnen 
där detta främst kan vara aktuellt har särskilt markerats i listan med Naturvårdsver-
kets generella riktvärden för förorenad mark (tabell 8.1 i NV Rapport 5976).  Detta 
kan även gälla andra flyktiga ämnen som inte finns i den generella riktvärdeslistan. I 
denna  lista  finns  både  PCE  och  TCE  markerade.  Andra  flyktiga  ämnen  som  inte  
finns markerade på listan men som påvisats inom undersökningsområdet är cDCE 
och VC. 
 
Vidare bör man även ta hänsyn till att generella riktvärden för jord tagits fram bl a 
utifrån följande förutsättningar:  
 

· De baserar sig på normaltäta jordarter och är beräknade för förorening som 
ligger i mark ovanför grundvattenytan. 

 
· De kan också användas för andra förhållanden om dessa inte nämnvärt på-

verkar förutsättningarna för spridning. Om en stor andel av föroreningen 
ligger under grundvattenytan kan förutsättningarna för förorening av grund-
vatten och ytvatten vara större. I de fall betydande förorening finns under 
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grundvattenytan bör en bedömning av spridningsrisken även göras baserat 
på halterna i grundvattnet.  

 
· Vissa av ämnena som det finns generella riktvärden i mark för förekommer 

i stor omfattning i ångfas, (t ex klorerade lösningsmedel). Förekommer 
dessa ämnen i jordprov bör även markluft eller inomhusluft analyseras och 
ingå i riskbedömningen.  

 
· En del ämnen (såsom klorerade lösningsmedel) förekommer även i stor om-

fattning i grundvatten. Dessa kan ofta vara svåra att detektera i jordprover. 
Därför bör ofta även grundvatten analyseras när sådana föroreningar påträf-
fas eller förväntas i ett förorenat område.  

 
Då det är just klorerade lösningsmedel som påvisats inom undersökningsområdet på 
Garvaren 4 och 5, i djupare liggande jordlager till största delen under grundvatteny-
tan, har undersökningen även omfattat grundvatten, porluft och inomhusluft. I denna 
PM är det framför allt halterna i grundvatten, porluft och inomhusluft som är intres-
santa vid en riskbedömning. 
 
Uppmätta halter i analyserade jordprover från området bör baserat på ovanstående 
diskussion inte enbart jämföras med generella riktvärden eftersom förutsättningarna 
inom undersökningsområdet i många fall skiljer sig från generella antaganden.  
 
Naturvårdsverket har tagit fram en beräkningsmodell för att beräkna både generella 
och platsspecifika riktvärden. I modellen kan man förändra generella antaganden så 
att förutsättningarna stämmer bättre överens med verkliga förhållanden i det område 
där man påvisat en förorening. 
 
Halter i grundvatten, porluft och inomhusluft ger sannolikt en bättre bild av riskerna 
för människors hälsa eller miljön. 
 
Effekterna av en biologisk nedbrytning av en förorening är inte heller så lätta att ta 
hänsyn till i beräkningsmodellen. 
 
I figur 8.1 (nedan) visas den beräkningsgång som används för att ta fram Natur-
vårdsverkets generella och platsspecifika riktvärden. Vi ser i beräkningsgången att 
riktvärdet för mark (jord) i princip styrs av tre olika delriktvärden, ett hälsoriskba-
serat riktvärde, ett riktvärde som avser effekter i markmiljön och ett riktvärde som 
avser skydd mot spridning (se röda ringar i figur 8.1).  
 
Det hälsobaserade delriktvärdet är i sin tur uppbyggt av en akuttoxisk del och en del 
som framför allt beaktar olika exponeringsvägar. När det gäller föroreningar som 
finns i djupare jordlager under grundvattenytan (som är fallet inom undersöknings-
området) är oftast inte den akuttoxiska komponenten styrande eftersom akuttoxiska 
risker oftast förutsätter en direktkontakt med föroreningen. 
 
På liknande grunder utgör inte heller de exponeringsvägar som beskriver en direkt-
kontakt med en förorening, dvs ”intag av jord”, ”hudkontakt” eller ”inandning av 
damm” några större risker om föroreningen ligger djupt ner i marken.  
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Figur 8.1. Beräkningsgång för Naturvårdsverkets generella riktvärden och platsspecifika 
riktvärden. Röda ringar visar vilka tre komponenter som tillsammans bildar ett riktvärde som 
tar hänsyn till hälsoaspekter, markmiljön och risken för spridning. Gröna ringar är expone-
ringsvägar som oftast är styrande i områden med klorerade alifater. 
 
Exponeringsvägen ”intag av växter” tenderar inte heller att bli styrande vid de förut-
sättningar som finns inom undersökningsområdet då de allra flesta växter i huvud-
sak utnyttjar markvattnet i jorden (dvs vattnet i den omättade zonen ovanför grund-
vattenytan). Det sker heller ingen odling inom området och detta bedömds inte hel-
ler som aktuellt i framtiden. 
 
Föroreningar som påvisas på större djup än grundvattenytan tenderar att få störst 
påverkan på exponeringsvägen ”intag av dricksvatten” och exponeringsvägen ”in-
andning av ångor” (om föroreningen utgör ett ämne som är lättflyktigt och kan för-
ångas,t ex klorerade alifater). Om vi dessutom beaktar ett förorenat område där 
samtliga fastigheter har kommunalt vatten blir inte heller exponeringsvägen ”intag 
av dricksvatten” en styrande faktor. 
 
För föroreningar som är lättflyktiga (t ex klorerade alifater) och som både befinner 
sig på större djup i marken och är belägna under grundvattenytan blir ofta expone-
ringsvägen ”intag av ångor” den mest styrande för människors hälsa. 
 
När det gäller effekter i markmiljön antas i detta fall att djupt liggande förorening-
ar under grundvattenytan i mindre utsträckning påverkar markmiljön i direkt anslut-
ning till markytan, där de allra flesta markprocesser äger rum.  
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När det gäller skydd mot spridning så är det framför allt spridning i grundvatten 
som bör beaktas. Risken för spridning till ytvatten är tämligen liten när det gäller 
klorerade alifater i det aktuella området. 
 
Och slutligen så skall halterna i jord vara mycket höga för att man skall behöva be-
akta skydd mot fri fas. Höga halter i jord som indikerar fri fas har inte påvisats på 
objektet. 
 
Föroreningen inom undersökningsområdet kan framför allt påverka människors 
hälsa och miljön genom spridning och exponering via grundvattnet och genom in-
trängning av förorenad ånga i närliggande byggnader (se gröna ringar i figur 8.1). 
Inom undersökningsområdet kan det både röra sig om en direkt spridning av ånga, 
till verkstäder eller kontor och en föroreningsspridning via grundvattnet till ned-
ströms liggande områden där föroreningen sedan kan förångas och eventuellt på-
verka inomhusluften i bostäder. 

8.3.2 Beräknade platsspecifika riktvärden – i jord 
Naturvårdsverkets modell för beräkning av platsspecifika riktvärden har använts för 
att beräkna platsspecifika riktvärden i jord. Ett flertal fall har studerats. Utdrag ur 
Naturvårdsverkets beräkningsmall redovisas i Bilaga PM9:41-44. Fall 1 avser gene-
rella riktvärden för PCE och TCE. För Fall 2-5 har samma antaganden använts som 
i Naturvårdsverkets modell för beräkning av generella riktvärden för mindre känslig 
markanvändning (MKM), förutom följande ändringar: 

 

Fall 2 

§ Skydd av grundvatten beaktas ej. 

 

Fall 3 

§ Djupet till föroreningen har ändrats till 2,0 m. 

§ Skydd av grundvatten beaktas ej. 

 

Fall 4 

§ Djupet till föroreningen har ändrats till 2,0 m. 

§ Skydd av grundvatten beaktas ej. 

§ Skydd av markmiljö beaktas ej. 

 

Fall 5 
§ Djupet till föroreningen har ändrats till 2,0 m. 

§ Skydd av grundvatten beaktas ej. 

§ Skydd av markmiljö beaktas ej. 

§ Inandning av förorenad ånga beaktas ej 

 

Fall 4 och/eller 5 bedöms spegla riskerna med avseende på jord på Garvaren 4 och 5 
då djupet till påvisad förorening bedöms vara större än 2 meter och skydd av grund-
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vatten och inandning av förorenade ånga beaktas på annat sätt samtidigt som risker-
na för markmiljön också beaktas på annat sätt. Detta ger ett riktvärde för TCE på 30 
resp.  50 mg/kg TS.  Påvisade halter  är  i  de flesta  fall  lägre än riktvärdet  för  fall  5.  
Enbart två jordprover har innehållit halter som överstigit riktvärdet för fall 5. Den 
högst uppmätta halten uppgår till 170 mg TCE/kg TS. 

Ovanstående visar att risken för direktkontakt (intag av jord och hudkontakt) är rela-
tivt liten då påvisade maximala föroreningshalter i huvudsak är lägre än dessa rikt-
värden.  

8.3.3 Riktvärden/Gränsvärden – grundvatten 
Uppmätta halter av petroleumprodukter i grundvattnet jämförs med riktvärden för 
grundvatten i rapporten ”Efterbehandling av förorenade bensinstationer och diesel-
anläggningar”, SPI 2011. Trikloreten och vinylklorid jämförs med Livsmedelsver-
kets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30 och Holländska riktvärden (s k 
”Intervention values”), vilka indikerar när åtgärder kan behöva vidtas. Grundvattnet 
används inte som dricksvatten men Livsmedelsverkets gränsvärden används ändå 
som jämförelse. De Holländska riktvärden som används är mer ändamålsenliga när 
det gäller att bedöma risken med uppmätta halter i grundvattnet. 
 
I denna PM jämförs undersökningsresultaten på grundvattenproverna med ett flertal 
olika riktvärden/gränsvärden, se tabell 8.1. 
 
Tabell 8.1. Riktvärden/gränsvärden för grundvatten (µg/l). 
Ämne PCE TCE cDCE VC 
Holländska listan1 40 500 20 5 
SLV 2001:30 – SWE2 10 10 - 0,5 
Danska riktvärden (2009)2 1 1 1 0,2 
WHO – 2008 - dricksvatten2 40 20 50 0,3 
USEPA - dricksvatten 5 5 70 2 

1) Intervention value 
2) Riktvärde dricksvatten 

 
Dessa riktvärden/gränsvärden motsvarar i många fall krav för dricksvatten. Inom 
och nedströms undersökningsområdet har samtliga fastigheter kommunalt vatten så 
risken för påverkan på människors hälsa via dricksvattnet bedöms vara praktiskt 
taget obefintlig. De holländska riktvärden som använts (”Intervention values”) är de 
riktvärden som anger när man i Holland bedömer att någon form av efterbehand-
lingsåtgärd bör övervägas. Grundvattenprover har inte tagits i närheten av närlig-
gande bostadshus då avståndet till ett sådant bedöms vara mer än 100 meter. Risken 
för människors hälsa är framför allt kopplat till en förångning av de föroreningar 
som kan finnas i grundvattnet genom att förorenad ånga (t ex från klorerade alifater 
som TCE) kan tränga in i arbetslokaler och eventuella bostäder. Riskerna för in-
trängning av ånga kan beaktas på många sätt. Här baseras riskbedömningen avse-
ende inträngning av ånga från grundvatten till byggnader på dels en enkel jämfö-
relse mellan riktvärden för inomhusluft och referenskoncentrationer för inandning 
och dels den i USA väl använda ”Johnson&Ettinger-modellen”, (se kap. 8.3.4). 

8.3.4 Riktvärden/Gränsvärden – inomhusluft 
Det finns huvudsakligen två olika typer av riktvärden för inomhusluft, dels riktvär-
den som används för att säkerställa en god arbetsmiljö (yrkeshygieniska riktvärden) 
och dels riktvärden för inomhusluft i bostäder inkl. referenskoncentrationer för in-
andning, mm. Riktvärden för inomhusluft i bostäder kan variera en hel del men är 
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oftast 4-5 tiopotenser lägre än de yrkeshygieniska, se tabell 8.2. Vi kommer både att 
fokusera på gränsvärden för arbetsmiljön och riktvärden för inomhusluft för bostä-
der. 
 
Vid mätning av klorerade kolväten i inomhusluft var samtliga uppmätta halter lägre 
än Naturvårdsverkets referenskoncentrationer för inandning. Vinylklorid kunde inte 
detekteras i något av proverna. Beräknade halter för inomhusluft i den västra delen 
av byggnaden på Garvaren 4 var dock ca 200-300 mcg/m3, vilket är ca 10 gånger 
högre än Naturvårdsverkets referenskoncentrationer för inomhusluft. Denna del av 
byggnaden på Garvaren 4 utgörs emellertid av en målarverkstad och det bedöms 
därför som rimligt att tillämpa Arbetsmiljöverkets gränsvärden i detta fall. Därmed 
blir beräknade halter för inomhusluften ca 200 gånger lägre än gällande gränsvärden 
för arbetsmiljö.  
 
Olika riktvärden för inomhusluft (se tabell 8.2) kan även användas för att bestämma 
vilka föroreningshalter som kan accepteras i ett förorenat grundvatten varifrån själva 
förångningen och föroreningsspridning kan ske till inomhusluften. Detta förutsätter 
givetvis att man har god kunskap om de medier i vilka en sådan föroreningssprid-
ning (ångspridning) kan ske.  
 
USEPAs beräkningsmodell (on-line version av J&E-modellen), se kap 7, kan an-
vändas för att göra en grov bedömning av vilka grundvattenhalter som kan accepte-
ras utifrån krav på halter i inomhusluft. 
 
USEPA har även tagit fram många krav på inomhusluft genom åren. Ett krav på 
inomhusluft för TCE som förefaller vara tämligen väl använt är halten 0,2 µg/m3 
(baserat på riskfaktorn 1*10-5), se tabell 8.2. 
 
Tabell 8.2. Riktvärden för inomhusluft, referenskonc. för inandning (µg/m3). 
Ämne PCE TCE cDCE VC 
Arbetsmiljö - (AFS 2005:17) 70 000 50 000 20 000* 2500 
NV Ref. konc. för inandning 200 23 - - 
Danska riktvärden (2009) 6 1 400 0,04 
USEPA - 2001 - 0,2 - - 
J&E-modell - USEPA 8,1 0,2 35 2,8 
*) gäller för 1,1-dikloreten 
 
Detta krav för inomhusluft på TCE (0,2 µg/m3) används även i USEPAs on-line 
version av J&E-model, se tabell 8.2. 
 
I Bilaga PM9:51-54 redovisas vilka haltnivåer i grundvattnet som motsvaras av 
kraven på inomhusluft enligt J&E-modellen (USEPA). Detta redovisas även i tabell 
8.3.  
 
Tabell 8.3. Krav på halter i grundvatten (beräknade) för att klara kraven på inom-
husluft enligt J&E-modellen (USEPA).  
Ämne PCE TCE cDCE VC 
J&E-modell – inomhusluft (µg/m3) 8,1 0,2 35 2,8 
Beräknade halter i grundvatten (µg/l) * 28 1,1 442 3,0 
* Enligt konceptuell modell i Bilaga PM8:2. 
 
Mostvarande beräkning med Naturvårdsverkets referenskoncentrationer för inom-
husluft för PCE och TCE redovisas i Bilaga PM9:61-64 och tabell 8.4. 
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Tabell 8.4. Krav på halter i grundvatten (beräknade) för att klara kraven på inom-
husluft enligt Naturvårdsverket referenskoncentrationer och J&E-modellen.  
Ämne PCE TCE cDCE VC 
J&E-modell – inomhusluft (µg/m3) - - 35 2,8 
Naturvårdsverkets ref konc (µg/m3) 200 23 - - 
Beräknade halter i grundvatten (µg/l) * 700 120 442 3,0 
* Enligt konceptuell modell i Bilaga PM8:2. 
 
Motsvarande beräkning men med arbetsmiljöverkets gränsvärden redovisas i Bilaga 
PM9:71-74 och tabell 8.5. 
 
Tabell 8.5. Krav på halter i grundvatten (beräknade) för att klara kraven på arbets-
miljö enligt Arbetsmiljöverket. OBS! Halter i mg/l för grundvattnet. 
Ämne PCE TCE cDCE VC 
Arbetsmiljöverket (µg/m3) 70 000 50 000 20 000 2 500 
Beräknade halter i grundvatten (mg/l)* 240 255 250 2,75 
* Enligt konceptuell modell i Bilaga PM8:2. 

8.3.5 Utvärdering av hälsorisker 
Hälsorisken bedöms vara mycket låg för människor som arbetar på och tillfälligt 
vistas i området.  

I den västra delen av byggnaden på Garvaren 4 har som mest påvisats ca 220 000 
mcg/m3 i porluften under golvet. Denna porluftshalt motsvarar med J&E-modellen 
en inomhushalt på drygt 900 mcg/m3, vilket är en föroreningsnivå som är klart 
högre än Naturvårdsverkets referenskoncentration på 23 mcg/m3, men samtidigt be-
tydligt lägre än Arbetsmiljöverkets gränsvärde på 50 000 mcg/m3. Då denna del av 
byggnaden fungerar som en målarverkstad bör Arbetsmiljöverkets gränsvärden an-
vändas, vilket gör att risken för människors hälsa är att betrakta som liten.  

Uppmätta halter i inomhusluften i den östra delen av byggnaden på Garvaren 4 upp-
går till ca 7 mcg/m3, vilket är en föroreningsnivå som tydligt understiger Natur-
vårdsverkets referenskoncentration på 23 mcg/m3 och därmed bedöms risken för 
människors hälsa som liten även här.  

I byggnaden på Garvaren 5 kunde enbart TCE-halter på 0,16 resp. 0,18 mcg/m3 på-
visas, vilket ligger klart under Naturvårdsverkets referenskoncentration på 23 
mcg/m3 och i nivå med de krav som gäller i USA (0,2 mcg TCE/m3). På Garvaren 5 
bedrivs idag en dansskola för bl a barn och är inte att betrakta som en bostad. Det 
kanske kan diskuteras om Arbetsmiljöverkets gränsvärden kan användas på denna 
plats, men ett platsspecifikt anpassat riktvärde för inomhusluft borde vara högre än 
Naturvårdsverkets referenskoncentration på 23 mcg/m3 för TCE. Men då förore-
ningshalterna är mycket låga finns det ingen anledning att fördjupa sig för mycket i 
detta. Risken för människors hälsa bedöms som liten på denna fastighet.  

I byggnaden på Garvaren 7 uppgår beräknade inomhushalter till ca 2-6 mcg/m3, vil-
ket också är klart lägre än Naturvårdsverkets referenskoncentration på 23 mcg/m3. I 
byggnaden på Garvaren 7 finns kontorslokaler och en mekanisk verkstad, vilket gör 
att inte heller denna byggnad är att betrakta som en bostad. Risken för människors 
hälsa bedöms som liten även i dessa lokaler. 

Ovanstående visar att risken idag för människors hälsa i de aktuella lokalerna är 
mycket liten trots de påvisade föroreningshalterna i jord och grundvatten. 
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8.3.6 Utvärdering av miljörisker 
Flera av de påvisade föroreningshalterna i jord hade sannolikt utgjort en risk för 
miljön på platsen om den förorenade jorden hade legat nära markytan. De förore-
ningshalter som påvisats har dock funnits på ca 2,5 meters djup eller mer, vilket 
borde minska risken betydligt. Detaljkunskaper om föroreningssituationen i jord 
närmast markytan är dock inte fullständig vilket gör att bedömningen blir att det kan 
finnas en viss risk för marklevande organismer och arter inom området.  

8.4 Risk för spridning till omgivningen 
Med tanke på att vi inte har så stor kännedom om föroreningarnas olika spridnings-
vägar så är det svårt att helt utesluta att den aktuella föroreningssituationen inte ut-
gör en viss risk för människors hälsa. Ett tänkbart spridningsscenario kan t ex vara 
en föroreningsspridning från den östra föroreningen på Garvaren 4 och 5 mot havet 
och utmed denna spridningsväg kan det kanske finnas bostadsfastigheter där förore-
ningen i grundvattnet kan förångas och påverka inomhusluften. Ett annat sprid-
ningsscenario kan vara att föroreningsspridningen från den västra föroreningen sker 
i ledningar och/eller ledningsgravar som passerar bostäder utmed sin väg mot havet, 
se exempel i Bilaga PM7:4. Det kan också vara så att föroreningsspridningen från 
den förorening som påvisats i den västra delen av Garvaren 4 huvudsakligen sker i 
mark och grundvatten.  Ett fjärde spridningsscenario skulle kunna vara en spridning 
via berggrunden till någon närliggande brunn som används för bevattning. Sanno-
likheten för att dessa spridningsscenarier skulle kunna utgöra en betydande risk för 
människors hälsa bedöms dock som relativt liten.  

Redan inom det förorenade området finns mycket goda tecken på att det i varje fall 
förekommit en naturlig nedbrytning av den aktuella föroreningen. Det bevisas ge-
nom att det i det mest förorenade området går att finna tämligen höga halter av både 
eten och etan, vilka är harmlösa nedbrytningsprodukter av klorerade alifater. Sedan 
de första provtagningarna hösten 2010 förefaller det även finnas tecken på en på-
gående naturlig nedbrytning av föroreningen. Eventuellt kan alunskiffern bidra posi-
tivt till en naturlig nedbrytning genom att den medfört en högre halt av organiskt kol 
i mark och grundvatten. Denna nedbrytning som vi ser i det förorenade området 
borde i viss mån även förekomma utmed föroreningens spridningsvägar. Detta talar 
för att risken är liten för en förekomst av betydande föroreningar i omgivningen till 
Garvaren 4 och 5. 

8.5 Sammanfattande riskbedömning 
Uppmätta halter i jord, porluft, grundvatten och inomhusluft samt beräknade plats-
specifika riktvärden för skydd av hälsa och miljö visar följande: 

§ Uppmätta och beräknade halter i inomhusluft på både Garvaren 4, 5 och 7 
var vid genomförd provtagning låga i förhållande till den aktuella verksam-
heten. Hälsorisken bedöms därför vara mycket liten för människor som ar-
betar på eller tillfälligt vistas inom området (Garvaren 4, 5 och 7).  

§ Om föroreningar inte sprids via grundvatten eller ledningar/ledningsgravar 
till bostadshus eller brunnar bedöms hälsoriskerna för boende i omgivningar 
vara mycket låga. 

§ Uppmätta halter av TCE och PCE visar att det kan finnas en viss miljörisk 
för marklevande arter inom området om det finns ytliga föroreningar områ-
det. Det kan dock diskuteras hur högt skydd marken bör ha ur miljösyn-
punkt, då påvisade föroreningar ligger på relativt stort djup. Detta borde 
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minska risken till stor del. Några tydligt negativa effekter på markmiljön har 
inte observerats. 

De osäkerheter som framför allt finns i denna riskbedömning är framför allt kopp-
lade till föroreningsspridningen till omgivningarna. Risken för en betydande förore-
ningsspridning till omgivningarna bedöms dock som liten. 

8.6 Förslag på mätbara åtgärdsmål  

8.6.1 Jord 
Då det i dagsläget inte helt kan uteslutas att det finns föroreningar i närheten av 
markytan och haltnivåerna i mark inte är helt kända kan det vara lämpligt att an-
vända två olika riktvärden beroende på djupet under markytan. Förslagsvis bör inte 
halter i jord överstiga föreslagna åtgärdsmål enligt tabell 8.6. 

Tabell 8.6. Föreslagna på åtgärsmål för jord. (mg/kg TS) 
Ämne PCE TCE cDCE VC 
Jord  (0-2,0 mumy) 30 6 - - 
Jord  (> 2,0 mumy) 30 30 - - 
 

Det bör dock påpekas (enligt resonemang i kap. 8.3.1) att halter i grundvatten, por-
luft och inomhusluft sannolikt ger en bättre bild av riskerna för människors hälsa 
eller miljön i områden som är förorenade med klorerade lösningsmedel. Där av föl-
jer att även föreslagna riktvärden för jord inte bör vara det enda som bör beaktas vid 
en bedömning av risker.  

8.6.2 Grundvatten 
Åtgärdsmål för grundvatten kan baseras både flera olika faktorer. WSP har dels ba-
serat dessa på riktvärden för inomhusluft och gränsvärden för yrkeshygieniska luft-
kvalitetskrav i arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket), enligt tabell 8.4 och 8.5 och dels på 
riktvärden för grundvatten.  
 
Då det inte finns bostäder i området bedöms det inte som rimligt att basera åtgärds-
målen på de krav som finns för inomhusmiljö i bostäder. På Garvaren 4 och 7 före-
kommer yrkesverksamhet där det känns rimligt att basera åtgärdsmålen på Arbets-
miljöverkets yrkeshygienska gränsvärden. På Garvaren 5 förekommer dock en dans-
skola där barn vistas. Besöksfrekvensen för varje enskilt barn bedöms som högst till 
4 ggr per vecka á 2,5 timmar, vilket ger en total exponeringstid per vecka på 10 
timmar/barn. Detta ska jämföras med en boendemiljö, som motsvaras av riktvärden 
för inomhusluft och referenskoncentrationer för inomhusluft enligt tabell 8.3, där 
barn bedöms vistas på heltid, dvs 24 timmar per dygn eller 168 timmar per vecka. 
Exponeringen bedöms alltså vara ca 17 gånger lägre i danslokalen än i en boende-
miljö. Utöver detta visar erhållna resultat att den östra föroreningen inte finns direkt 
under byggnaden på Garvaren 5, vilket innebär att det är en avsevärd skillnad mel-
lan halterna i själva källföroreningen och de halter i grundvattnet som bedöms fin-
nas under byggnaden på Garvaren 5. Utspädningen bedöms vara minst 10-faldig.  
 
Bedömningen är alltså att erforderliga åtgärdsmål i grundvattnet baserat på halter i 
inomhusluft kan tillåtas vara 17 gånger högre på grund av en lägre exponeringstid 
på Garvaren 5 och ytterligare 10 gånger högre på grund av en utspädning av förore-
ningshalter i grundvattnet från själva föroreningskällan till området under byggna-
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den på Garvaren 5. En justering av beräknade halter i tabell 8.3 och 8.4 redovisas i 
tabell 8.7 och 8.8.  
 
Tabell 8.7. Krav på halter i grundvatten (beräknade) för att klara kraven på inom-
husluft baserat på aktuell exponering vid dansskolan på Garvaren 5 och krav på in-
omhusluft enligt J&E-modellen (USEPA). 
Ämne PCE TCE cDCE VC 
J&E-modell – inomhusluft (µg/m3) 8,1 0,2 35 2,8 
Krav på inomhusluft på Garvaren 5 (µg/m3) 137 3,4 600 48 
Utspädning mellan förorening och byggnad 10 ggr 10 ggr 10 ggr 10 ggr 
Beräknade halter i grundvatten (µg/l) * 4760 187 75140 510 
* Enligt konceptuell modell i Bilaga PM8:2, bedömd exponering på Garvaren 5 och 
utspädning av haltnivåer i grundvattnet mellan föroreningskällan och grundvattnet 
under byggnaden på Garvaren 5. 
 
Tabell 8.8. Krav på halter i grundvatten (beräknade) för att klara kraven på inom-
husluft baserat på aktuell exponering vid dansskolan på Garvaren 5 och enligt Na-
turvårdsverket referenskoncentrationer och krav på inomhusluft i J&E-modellen.  
Ämne PCE TCE cDCE VC 
J&E-modell – inomhusluft (µg/m3) - - 35 2,8 
Naturvårdsverkets ref konc (µg/m3) 200 23 - - 
Krav på inomhusluft på Garvaren 5 (µg/m3) 3400 390 600 48 
Utspädning mellan förorening och byggnad 10 ggr 10 ggr 10 ggr 10 ggr 
Beräknade halter i grundvatten (µg/l) * 119000 20400 75140 510 
* Enligt konceptuell modell i Bilaga PM8:2, bedömd exponering på Garvaren 5 och 
utspädning av haltnivåer i grundvattnet  mellan föroreningskällan och grundvattnet 
under byggnaden på Garvaren 5. 
 
Beräknade åtgärdsmål i tabell 8.7 och 8.8 blir i många fall mycket höga och i vissa 
fall även betydligt högre än Holländska listans ”intervention value”, som är fram-
tagna för att indikera när saneringsåtgärder kan behöva vidtas. Förslag på åtgärds-
mål för grundvattnet (se tabell 8.9) bygger därför delvis på riktvärden för inomhus-
luft (tabell 8.7 och 8.8) och delvis på riktvärden för grundvatten (tabell 8.1). 
 
Tabell 8.9. Förslag på åtgärdsmål för grundvatten vid Garvaren 4 och 5 (µg/l). 
Ämne PCE TCE cDCE VC 
Riktvärden för grundvatten 100 500 300 100 
 
Då klorerade alifater (klorerade etener) är sammankopplade i olika nedbrytningssteg 
bör inte halterna skilja sig så mycket åt. En hög halt av cDCE kommer förr eller se-
nare att brytas ner till VC och då bör det inte vara för stora skillnader i haltnivåer 
eftersom de acceptabla grundvattenhalterna för VC generellt bedöms vara lägre än 
för cDCE. 
Det bör även påpekas att framtagna riktvärden för olika medier (jord, grundvatten, 
inomhusluft, mm) främst bör användas som ett stöd för att bedöma risker. Detta 
stöd används sedan tillsammans med annan information i en samlad riskbedöm-
ning för att avgöra om eventuella saneringsåtgärder kunnat reducera tidigare påvi-
sade risker till acceptabla nivåer. 

8.7 Åtgärdsbehov 
Garvaren 4 och 5 
Utifrån hälsorisker i dagsläget bedöms det inte finnas något akut åtgärdsbehov på 
Garvaren 4 och 5. Det går dock inte att utesluta att riskerna för människors hälsa 
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kan öka i framtiden om förhållandena på platsen förändras (t ex om föroreningsply-
merna utvidgas, schaktarbeten genomförs, ändrad markanvändning, mm). 
 
Risken för att negativt påverka markens biologiska funktioner på ekosystemnivå 
bedöms vara liten då föroreningarna förefaller ligga förhållandevis djupt ner i mar-
ken. Några tydligt negativa effekter på markmiljön har inte heller observerats, men 
det kan dock inte helt uteslutas att det kan finnas föroreningar nära markytan. Därför 
kan det finnas ett visst (relativt begränsat) behov av åtgärder. 
 
Hur mycket av föroreningen som har trängt ner i berggrunden och orsakat en för-
orening eller hur mycket som kommer att tränga ner i berggrunden och där orsaka 
en förorening av berggrundvattnet är mycket svårt att avgöra. Eventuell förekomst 
av en relativt hög halt av organiskt kol i berggrunden kan dock bidra till att reducera 
risken för en föroreningsspridning till närliggande skyddsobjekt. 
 
Att säkerställa att spridning av påvisade föroreningar inte sker eller att åstadkomma 
en åtgärd i syfte att förhindra en spridning av påvisade föroreningar bör vara något 
att eftersträva då det finns vissa osäkerheter vad gäller föroreningssituationen på 
djupare nivåer (t ex i berg) och i omgivningarna nedströms Garvaren 4 och 5. Kost-
naderna för att aktivt åtgärda den aktuella föroreningssituationen bedöms dessutom 
vara mindre nu än i framtiden om inte en naturlig nedbrytning av föroreningen är 
mycket kraftig och långvarig.  
 
Baserat på resultatet från riskbedömningen har bedömningen gjorts att det finns ett 
behov av riskreduktion för att säkerställa att någon mer omfattande förorenings-
spridning inte sker till omgivningen. En åtgärdsutredning kan ge en inblick i om 
detta kan ske på naturlig väg eller genom att aktiva åtgärder utförs. Kompletterande 
undersökningar kan också göras för att klargöra om någon betydande förorenings-
spridning sker till omgivningen. 
 
Risker för både människors hälsa och för miljön kan reduceras antingen genom att 
ta bort eller reducera föroreningskällan eller genom att ta bort eller minska möjlig-
heten att föroreningar sprids till omgivningen. 
 
Garvaren 7 
På Garvaren 7 bedöms det inte finnas något åtgärdsbehov då haltnivåerna är låga 
och inte bedöms innebära några risker för människors hälsa eller miljön vid nuva-
rande markanvändning.  

9 Åtgärdsutredning 

9.1 Förutsättningar 
Något akut behov av riskreduktion baserat på hälsorisker bedöms inte föreligga. 
Utförd riskbedömning har framför allt identifierat ett behov av riskreduktion för att 
säkerställa att någon mer omfattande föroreningsspridning inte sker till omgivning-
en.  
 
Den västra föroreningen är inte kartlagd i sådan omfattning som den östra, vilket gör 
att det är svårt att veta omfattningen på denna förorening innan kompletterande 
undersökningar har genomförts. Därför kommer i huvudsak den östra föroreningen 
att behandlas i denna åtgärdsutredning.  
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En genomgång av möjliga åtgärder för att reducera de risker som finns eller som 
kan uppkomma på grund av föroreningssituationen vid den östra föroreningen på 
Garvaren 4 och 5 kommer att behandlas i denna åtgärdsutredning. 
 
Ett källområde vid den östra föroreningen har identifierats till en yta som bedöms 
vara ca 10x15 m2. Källföroreningen bedöms till stor del finnas i tätare jordlager 
(lermorän) och föroreningens mäktighet bedöms uppgå till ca 2 meter. Djupet till 
påvisad föroreningen bedöms vara ca 2-3 meter. Det kan inte uteslutas att det finns 
föroreningar i den omättade zonen ovanför den påvisade föroreningen. Spridnings-
plymen är kartlagd en kort sträcka från det troliga källområdet och gissningsvis fort-
sätter föroreningsspridningen i ungefär samma riktning för att efter drygt 200-250 
meter nå havet. Det pågår eller har pågått en naturlig nedbrytning av föroreningen 
och det bedöms finnas goda förutsättningar för naturlig nedbrytning. Frågan är dock 
hur kraftig och snabb den naturliga nedbrytningen är. Avståndet till bostäder är mer 
än 100 meter. 

9.2 Åtgärdsmetoder - allmänt 
De åtgärdstekniker som generellt finns att tillgå kan uppdelas i fem kategorier. 
 

1. Fysisk massreduktion 
2. Immobiliseringsmetoder (Inneslutning och avskärning, mm) 
3. Tekniska skyddsåtgärder 
4. Koncentrationsmetoder 
5. Destruktionsmetoder 

 
Många gånger krävs det att ett flertal olika metoder används parallellt eller i kombi-
nation för att åstadkomma en lämplig saneringsåtgärd. 
 
Fysisk massreduktion innebär egentligen enbart en förflyttning av föroreningar 
från en plats till en annan, eller från ett medium till ett annat. Urgrävning och trans-
port är t ex den mest vanliga formen av fysisk massreduktion. Tyvärr skapar ofta 
den fysiska massreduktionen ytterligare föroreningar, t ex genom ökade utsläpp av 
luftföroreningar och växthusgaser vid grävning och transport. Andra sätt att förflytta 
föroreningar är t ex porgasextraktion, flerfasextraktion, jordtvättning in situ och 
termisk behandling in situ. Pumpning är ett annat sätt. Den fysiska massreduktionen 
kombineras alltid med någon eller flera av de övriga metoderna, t ex deponering 
(immobilisering) eller biologisk behandling och/eller förbränning (destruktion).  
 
Att i dagsläget gräva upp de jordmassor där föroreningar påvisats (både i jord och i 
grundvatten) skulle innebära en tämligen stor schakt till relativt stort djup. Den täm-
ligen goda vattenförande förmågan i sanden kan försvåra ett sådant projekt. En be-
gränsad urgrävning t ex av källområdet (300 m3) kommer dock att övervägas i 
denna åtgärdsutredning. 
 
Extraktionsmetoder och termisk behandling in situ kräver en del rörinstallationer 
som sannolikt behöver vara installerade under flera månader (halvår/år). Extrakt-
ionsmetoder kan dessutom vara svårt att utföra i tätare jordar som lermorän. Ter-
misk behandling bedöms vara fullt möjlig men kostnaderna kan vara betydande för 
denna åtgärdsmetod. Termisk behandling in situ bedöms generellt kosta ca 6 500 
kr/m3 förorenad jordvolym och är bäst lämpat för omfattande föroreningar på rela-
tivt stora djup (> 10 meter), vilket inte är fallet på Garvaren 4 och 5. Till detta skall 
läggas kostnader för grundvattenkontroll (uppföljning av föroreningshalter).  
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Immobilisering (Inneslutning och avskärning, mm) syftar  till  att  stänga  in  för-
oreningen och se till så att kontakten med yttervärlden blir så liten som möjligt, t ex 
deponering som är den mest vanliga formen av immobilisering. I detta fall krävs 
dock att de förorenade massorna grävs upp och transporteras till en deponi. Man kan 
också installera tätskärmar runt en befintlig förorening för att minimera kontakten 
med omgivande grundvatten och mark. Kombineras detta med en övertäckning t ex 
med tätduk så har man i princip skapat en deponi som då kan minimera förorening-
ens påverkan på omgivningarna. En annan vanlig immobiliseringsteknik är att 
pumpa grundvatten så att en föroreningsspridning via grundvattnet minimeras eller 
förhindras (s k hydraulisk inneslutning). Hydraulisk stabilisering kan utföras genom 
att t ex injektera cement i ett förorenat område för att därmed minska jordens hyd-
rauliska ledningsförmåga vilket i förlängningen leder till en minskad utlakning ge-
nom att grundvattenflödet minskar genom föroreningen. Kemisk stabilisering kan 
också  göras  genom  att  t  ex  skapa  förutsättning  i  jorden  som  förmår  metaller  att  
binda starkare till jordpartiklar så att utlakningen minskar. 
 
Inneslutning genom injektion av tätskärmar genom injektering eller genom spont-
ning bedöms vara mycket svårt och kostsamt att förverkliga under nuvarande förhål-
landen inom undersökningsområdet. Hydraulisk inneslutning skulle kunna vara en 
tänkbar tillfällig åtgärd för att förhindra föroreningstransport i sanden. Komplette-
rande undersökningar för att fastställa föroreningsspridningen i sanden från källom-
rådet bör dock göras för att få mer information om denna metods lämplighet.  
 
Tekniska skyddsåtgärder utförs ofta för att förhindra att föroreningen påverkar 
människors hälsa, t ex genom att man ser över ventilationen så att haltnivåerna inte 
överstiger vissa gränsvärden i ett rum eller att aktiv behandla inomhusluft för att 
minimera hälsoriskerna. Att bygga med radonsäker grund är en lösning som ibland 
tillämpas vid risk för inträngning av förorenade ånga i hus. Dessa metoder är fram-
för allt ett sätt att behandla symtomen på en förorening och inte själva föroreningen. 
De utförs ofta som ett första steg i väntan på mer kraftfulla saneringsåtgärder eller i 
avvaktan på att mer kraftfulla saneringsåtgärder skall hinna verka.  
 
Detta kan bli aktuellt för att vid behov minska föroreningshalterna i butiksdelen på 
måleriet (Garvaren 4) eller i övriga lokaler på Garvaren 4 och 5. Kan också övervä-
gas vid en eventuell ny grundläggning av lokaler inom området. Vissa tekniska 
skyddsåtgärder skulle också kunna bli aktuella i nedströms liggande fastigheter, 
men föroreningssituationen i dessa fastigheter är idag inte känd.  
 
Koncentrationsmetoderna innebär att man försöker minska den förorenade mäng-
den så mycket som möjligt, t ex genom siktning, jordtvättning, filtrering av förore-
nat grundvatten, mm. När detta är gjort kan destruktion göras av den högt koncen-
trerade mängden förorening om organiska ämnen har anrikats. I många fall utför 
man dock tvättning och siktning för att minimera mängden metallförorenad jord. 
Efter detta sker oftast deponering då destruktion inte är möjlig av grundämnen. Att 
använda kolfilter är ett sätt att samla upp (koncentrera) föroreningar i luft respektive 
grundvatten vid porgasextraktion respektive grundvattenpumpning. 
 
Destruktionsmetoder är egentligen de enda metoder som innebär att föroreningar 
försvinner. Oftast brukar det ske i form av biologisk eller kemisk nedbrytning av 
organiska ämnen, t ex förbränning, stimulerad (forcerad) biologisk nedbrytning eller 
kemisk oxidation genom injektion av olika substanser i marken, metallkatalyserad 
reduktion, växtsanering, ventilering av jord och grundvattnet för att öka syretill-
gången och den biologiska nedbrytningen. Övervakad naturlig nedbrytning är en 
intressant destruktionsmetod för föroreningar i låga till måttliga halter där någon 
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akut risk inte föreligger. Stimulerad biologisk nedbrytning och kemisk oxidation 
bedöms vara åtgärdstekniker som är intressant att studera närmare inför en eventuell 
åtgärd av den östra föroreningen på Garvaren 4 och 5. 

9.3 Åtgärdsalternativ för utredning 
Nedan kommer några tänkbara behandlingsmetoder att gås igenom och utvärderas i 
förhållande till de faktiska förhållanden som råder på platsen (Garvaren 4 och 5) och 
i dess omgivningar.  
 
I området finns det tydliga bevis för att naturlig nedbrytning förekommit och vissa 
bevis för att en sådan nedbrytning dessutom pågår. Det kan vara så att den naturliga 
nedbrytningen är tillräcklig för att möta de åtgärdskrav som föreslås, men det kan 
också vara så att de naturliga förutsättningarna behöver stimuleras för att föreslagna 
åtgärdskrav skall kunna uppnås inom en rimlig framtid. Både naturlig nedbrytning 
och stimulerad biologisk behandling är en relativt långsam process, vilket i detta fall 
inte är att betrakta som en nackdel. En sanering av föroreningar i tätare jordlager 
styrs till stor del av långsamma diffusionsprocesser och därmed är det en fördel att 
tillämpa saneringsåtgärder med likvärdiga tidsperspektiv.  
 
Om det är så att en stor del av föroreningen (framför allt i källområdet) finns i tätare 
jordmaterial (moränlera) kan det vara en nackdel att genomföra åtgärder som bygger 
på transport av föroreningar (pump & treat) eller åtgärder som kräver omedelbar 
kontakt med föroreningen, t ex kemisk oxidation. Det kan vara svårt för ett kemiskt 
oxidationsmedel att få kontakt med en förorening som till betydande del finns i ett 
tätare jordmaterial. En kemisk oxidation kan visserligen utföras med tämligen bil-
liga oxidationsmedel, men injekteringen av detta medel kan behöva göras vid ett 
flertal tillfällen vilket är kostsamt samtidigt som de naturliga förutsättningarna för 
biologisk nedbrytning kraftigt försärmas genom tillförsel av oxidationsmedel. 
 
Sju realistiska åtgärdsalternativ för att åtgärda föroreningen redovisas nedan: 
 

A. Ingen aktiv åtgärd utan enbart uppföljning och kontroll av en natur-
lig nedbrytning 

B. Urgrävning av jord ovan grundvattenytan vid troligt källområde 
(mindre schakt – ca 900 ton) i kombination med en naturlig ned-
brytning 

C. Urgrävning av troligt källområde (större schakt – ca 2 400 ton) i 
kombination med en naturlig nedbrytning 

D. Stimulerad biologisk behandling av källområde och närliggande 
föroreningsplym (injektion av kolkälla) 

E. Stimulerad biologisk behandling av källområde (injektion av 
kolkälla) i kombination med naturlig nedbrytning 

F. Urgrävning enligt alternativ B + stimulerad biologisk behandling 
(injektion av kolkälla i källområde och närliggande förorenings-
plym) 

G. Urgrävning enligt alternativ C + stimulerad biologisk behandling 
(injektion av kolkälla i föroreningsplym nedströms urgrävning) 
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9.3.1 A - Ingen aktiv åtgärd – enbart uppföljning 
Vid detta alternativ utförs ingen aktiv saneringsåtgärd av den östra föroreningen på 
Garvaren 4 och 5. Det görs dock en uppföljning bl a vad gäller förändringar i för-
oreningshalter och nedbrytningsgrad.  
 
Föroreningshalterna kommer sannolikt att minska med tiden, framför allt på grund 
av naturlig nedbrytning. Det är dock svårt att förutse hur snabbt en naturlig nedbryt-
ning kan nå de föreslagna åtgärdsmålen. Uppskattningsvis kan denna tidsperiod bli 
betydlig. Det kanske räcker med 10 års uppföljning men det kan också ta 50 år eller 
mer. Det kan inte heller uteslutas att denna nedbrytning kan påverkas negativt av 
högre föroreningshalter som ännu inte kunnat påvisas. Det går därför inte att ute-
sluta att ytterligare föroreningsspridning kan komma att ske under denna tid. En 
fortlöpande kontroll bör utföras för att kontrollera plymstabiliteten, dvs om förore-
ningsplymen ökar, är stabil eller minskar.  
 
Förslagsvis utförs initialt provtagning 1 gång per år i 5-6 grundvattenrör. Återkom-
mande provtagning, 1 gång per år, av porluft och inomhusluft, bör också utföras i 
närliggande lokaler för att säkerställa att det inte uppkommer någon risk för männi-
skors hälsa. Denna provtagning bör fortgå i tillräckligt lång tid för att få koll på 
haltutvecklingen. De första 3-4 åren bör provtagningarna göras varje år, men går det 
att få en tydlig trend av nedbrytningsförloppet under denna tidsperiod så borde prov-
tagningsfrekvensen kunna minskas, uppskattningsvis till en provtagning vart annat 
år. Får man en tydlig bild av nedbrytningsförloppet efter 3-4 år så kan sannolikt ett 
beslut tas om att uppföljningen bör fortsätta (dvs om den naturliga nedbrytningen 
verkar tillfredsställande) eller att uppföljningen bör avbrytas så att någon annan mer 
tillfredsställande saneringsåtgärd kan nyttjas. Bedömd löptid ca 10-20 år. Kostnaden 
för detta bedöms uppgå till ca 0,07 MSEK/år.  
 
Fördelarna med detta alternativ är att man får tid att studera föroreningssituationen, 
vilket gör att man kan få mycket bra underlag för att dra slutsatser om det verkliga 
behovet av en aktiv åtgärd. 
 
Nackdelarna är att det kan ta lång tid och vara kostsamt att få ett underlag som verk-
ligen bevisar att föroreningen kan brytas ner på naturlig väg och att detta kan ske 
utan risk för människors hälsa eller miljön. Eventuellt kan det visa sig att man först 
efter 10-15 år inser att det behövs aktiva åtgärder och då har ju 10-15 år av miljö-
kontroll till stora delar varit bortkastad.  
 
Om provtagningen enbart görs under 3-4 års tid uppskattas den totala kostnaden 
till ca 0,2-0,3 MSEK. (Alternativ A1). 
 
Om provtagningen görs under 10-20 års tid uppskattas den totala kostnaden till ca 
0,5-1,0 MSEK. (Alternativ A2). 
 

9.3.2 B - Urgrävning ovan grundvattenytan – ca 1 000 ton 
Här beskrivs en schaktsanering där en begränsad jordvolym, ca 1 000 ton, som 
kanske kan vara förorenad med klorerade alifater (den omättade zonen ovanför det 
troliga källområdet) grävs upp och transporteras bort till deponi eller behandlingsan-
läggning, se Bilaga PM10:1. Det kan vara mycket svårt att på plats klargöra om det 
finns föroreningar i uppgrävda jordmassorna, vilket gör att en provtagning och kart-
läggning av föroreningsinnehåll i uppgrävda jordmassor lämpligen görs på en de-
poni/behandlingsanläggning. Vi räknar här med att ca 100 ton av dessa jordmassor 
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är förorenade och behöver deponeras eller behandlas för en större kostnad. Övriga 
massor kan används som fyllnadsmassor. 
 
Erforderlig schaktning behöver göras till ca 2,5 meters djup inom en relativt begrän-
sad yta, ca 300 m2. Den totala mängden jordmassor uppskattas till ca 1 000 ton. An-
delen förorenade jordmassor bedöms alltså inte vara större än 100 ton. 
 
Då  det  alltid  förekommer  osäkerheter  i  beräkningar  av  detta  slag  medför  det  att  
kostnaderna också kommer att variera. 
 
Etablering (av maskiner, ev. bodar, etc.) uppskattas till ca 0,03-0,04 MSEK. 
 
Kostnaden för urgrävning och transport av jordmassor (ca 1000 ton) till de-
poni/behandlingsanläggning bedöms vara ca 0,20-0,30 MSEK. 
 
Kostnaden för miljökontrollen vid schaktning beräknas uppgå till ca 0,04 MSEK. 
 
Kostnaden för deponering/behandling av förorenade jordmassor (ca 100 ton) be-
döms vara ca 0,04 – 0,08 MSEK. 
 
Kostnaden för återfyllning, inkl återfyllningsmassor (ca 1000 ton) uppskattas till ca 
0,20-0,25 MSEK. 
 
Slutligen återstår återställning av arbetsområdet, mm för en bedömd kostnad på ca 
0,06-0,10 MSEK. 
 
En summering av ovanstående kostnader för alternativ B ger ca 0,57-0,81 MSEK. 
 
Denna åtgärd är framför allt ett sätt att säkerställa att det inte finns någon kraftig 
förorening i omättad zon vid den östra föroreningen på Garvaren 4 och 5, vilket är 
av betydelse för att säkerställa att in situ åtgärder på större djup (under grundvatten-
ytan) kan utformas på rätt sätt. Dock kan förekomsten av höga föroreningshalter i 
den omättade zonen kontrolleras genom kompletterande undersökningar, t ex fler 
skruvborrningar eller porluftsmätningar, som kan göras för en betydligt lägre kost-
nad än för en urgrävning. 
 
Uppföljningen vid denna åtgärd är i princip likvärdig med alternativ A2 då vi vet att 
det fortfarande finns föroreningar kvar i marken under grundvattenytan. Bedömd 
löptid ca 10-20 år (minst) till en kostnad av ca 0,5-1,0 MSEK.  
 
Utöver detta tillkommer sannolikt redovisning och utvärdering av erhållna resultat  
samt upprättande av en SANERINGSRAPPORT. Kostnaden för detta bedöms 
uppgå till ca 0,1-0,2 MSEK. 
 
Fördelarna med detta alternativ är att man är säker på att det inte finns någon rest-
förorening i den omättade zonen, vilket kan utgöra en risk för markmiljön och för 
människors hälsa då risken för direktkontakt och inandning av ångor ökar om för-
oreningen finns nära markytan. Därmed kan man förlita sig på den naturliga ned-
brytning av reducera riskerna i grundvattnet till acceptabla nivåer. 
 
Nackdelen är emellertid att det är mindre sannolikt att åtgärden gör så stor nytta då 
vi ännu inte har kunnat se några tecken på att det finns föroreningar i den mättade 
zonen och vi gör dessutom inte något åt den förorening som finns i den mättade zo-
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nen. Nackdelarna är också att den förorening som redan spridit sig till grundvattnet 
kan innebära en risk för omgivningarna under relativt lång tid.  
 
Den uppskattade totalkostnaden för alternativ B blir ca 1,2-2,0 MSEK. 

9.3.3 C - Urgrävning under grundvattenytan – ca 2 400 ton 
Här beskrivs en schaktsanering där en jordvolym, ca 2 400 ton, delvis förorenad 
med klorerade alifater (hela det troliga källområdet) grävs upp och transporteras 
bort till deponi eller behandlingsanläggning, se Bilaga PM10:2. Den totala schakt-
volym bedöms uppgå till 2 400 ton. Det kan vara mycket svårt att på plats klargöra 
om det finns föroreningar i jordmassorna, vilket gör att en provtagning och kart-
läggning av föroreningsinnehåll i jordmassorna lämpligen görs på en de-
poni/behandlingsanläggning. Vi räknar här med att ca 600 ton av dessa jordmassor 
är förorenade (100 ton från den omättade zonen och 500 ton från den mättade zo-
nen) och behöver deponeras eller behandlas för en större kostnad. Övriga massor 
kan används som fyllnadsmassor. 
 
Erforderlig schaktning behöver göras till ca 4-5 meters djup inom en relativt begrän-
sad yta, ca 500 m2. Den totala mängden jordmassor uppskattas till ca 2 400 ton. An-
delen förorenade bedöms alltså inte vara större än 600 ton. 
 
Då  det  alltid  förekommer  osäkerheter  i  beräkningar  av  detta  slag  medför  det  att  
kostnaderna också kommer att variera. 
 
Etablering (av maskiner, bodar, etc.) uppskattas till ca 0,04-0,05 MSEK. 
 
Kostnaden för urgrävning och transport av jordmassor (ca 2 400 ton) till de-
poni/behandlingsanläggning bedöms vara minst 0,40-0,70 MSEK. I denna kostnad 
är inte inräknad behovet av spontning för att begränsa inflödet av grundvatten risken 
för ras vid schaktning under grundvattenytan. 
 
Kostnaden för miljökontrollen vid schaktning beräknas uppgå till ca 0,08 MSEK. 
 
Kostnaden för deponering/behandling av förorenade jordmassor (ca 600 ton) samt 
utsortering av bedöms vara ca 0,21 – 0,40 MSEK. 
 
Kostnaden för återfyllning, inkl återfyllningsmassor (ca 2 400 ton) uppskattas till ca 
0,50-0,70 MSEK. 
 
Slutligen återstår återställning av arbetsområdet, mm för en bedömd kostnad på ca 
0,07-0,11 MSEK. 
 
En summering av ovanstående kostnader för alternativ C ger ca 1,29-2,04 MSEK. 
 
Vid detta alternativ utförs en urgrävning av källföroreningen, vilket innebär att be-
lastningen på nedströms liggande områden till stora delar försvinner. Det är dock 
viktigt att få kontroll på vilken riskreduktion som urgrävningen gett upphov till. 
Förslagsvis utförs provtagning 1 gång per år i 3-4 grundvattenrör i anslutning till det 
urgrävda källområdet.  Återkommande provtagning, 1 gång per år, av porluft och 
inomhusluft, bör också utföras i närliggande lokaler för att säkerställa att det inte 
uppkommer någon risk för människors hälsa. Denna provtagning bör fortgå tills 
halterna sjunker till under acceptabla nivåer. Bedömd löptid ca 7 år. Kostnaden för 
detta bedöms uppgå till ca 0,05 MSEK/år.  
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Utöver detta tillkommer sannolikt redovisning och utvärdering av erhållna resultat  
samt upprättande av en SANERINGSRAPPORT. Kostnaden för detta bedöms 
uppgå till ca 0,1-0,2 MSEK. 
 
Fördelarna med detta alternativ är att man får bort föroreningskällan även om kost-
naden är relativt hög och därmed minimeras tillförseln av förorening till förore-
ningsplymen i grundvattnet. 
 
Nackdelarna är att den förorening som redan spridit sig till grundvattnet fortfarande 
kan innebära en risk för omgivningarna under relativt lång tid.  
 
Den uppskattade totalkostnaden för alternativ C blir ca 1,8-2,6 MSEK. 
 
Det är utöver ovanstående inte osannolikt att det krävs både spontning och länshåll-
ning vid schaktning under grundvattenytan. Detta innebär ytterligare kostnader som 
kan vara betydande men svårbedömda i detta läge.  

9.3.4 D - Stimulerad biologisk nedbrytning – källområde och plym 
Här beskrivs en stimulerad biologisk nedbrytning in-situ.  Åtgärden syftar till att 
stimulera en naturlig nedbrytning som redan pågår eller har pågått i 
mark/grundvatten. Detta genomförs genom att i marken injektera en näringslösning  
(t ex enbart kolkälla eller en kolkälla i kombination med nollvärt järn) som kan 
skapa sådana förhållanden som bl a gör att bakterier kan växa till och bryta ner de 
klorerade alifater som finns i mark och grundvatten. 
 
En injektering i det östra området på Garvaren 4 och 5 föreslås i ca 35 punkter, se 
Bilaga PM11. Förslagsvis utförs 25 injekteringar  av kolkälla i lermoränen vid 
GV105 där vi sannolikt har de högsta föroreningshalterna och största förorenings-
mängderna. Här görs injekteringen med tätare avstånd mellan injekteringspunkterna, 
ca 3 m. Nedströms detta område, i sanden vid bl a GV208 kan ytterligare 10 injekte-
ringar göras. Injekteringsavståndet i sanden kan vara ca 5 m utan att äventyra möj-
ligheterna att få ut rätt mängd kolkälla i marken. Kostnaden för detta injektionsar-
bete inkl. injektionsmedlet bedöms uppgå till ca 0,30 – 0,50 MSEK. Variationen i 
bedömd kostnad beror på att utförandet kan variera något, framför allt beroende på 
att det kan ta olika lång tid att få ut rätt mängd vätska i jordlagren. 
 
Vid detta alternativ utförs en destruktion av föroreningen.  Föroreningshalterna 
kommer sannolikt att minska till föreslagna åtgärdskrav under en tidsrymd av ca 2-3 
år. Detta förutsätter dock att föroreningskoncentrationerna i själva källområdet kan 
reduceras effektivt. Om det ligger kvar höga föroreningshalter i det troliga källom-
rådet kan det hämma möjligheten att inom rimlig tid reducera föroreningshalterna i 
grundvattnet till acceptabla nivåer. 
 
Miljökontrollen föreslås omfatta en provtagning av 7-8 grundvattenrör under 2-3 års 
tid. Hur ofta provtagningen bör utförs beror på hur snabbt en tydlig trendanalys är 
önskvärd. Provtagning 3 gånger per år är troligen fullt tillräckligt för en mycket god 
och snabb trendanalys, men en provtagning en gång per år kan också vara fullt till-
räckligt för att bedöma en nedbrytningsprocess. Förslagsvis tas även under denna tid 
prover på porluft under golv och på inomhusluft för att säkerställa att någon ökad 
hälsorisk inte uppkommer i samband med saneringsåtgärderna. Kostnaden för mil-
jökontrollen bedöms uppgå till ca 0,35-0,50 MSEK för ett provtagning 3 gånger per 
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år i 2-3 års tid. Provtagning 2 gånger per år skulle innebära en kostnad på ca 0,25-
0,35 MSEK och en provtagning 1 gång per år skulle kosta ca 0,15-0,20 MSEK. 
 
Fördelarna med detta alternativ är att man får även igång en kraftig biologisk ned-
brytningsprocess som även kan reducera föroreningshalter nedströms det område 
där injektering utförs. Injekteringsarbetet innebär dessutom ett tämligen litet ingrepp 
under relativt kort tid (ca 2-3 veckor). 
 
Nackdelarna är att det kan finnas höga föroreningshalter kvar i det troliga källområ-
det och det kan hämma en effektiv nedbrytning av föroreningarna i föroreningsply-
men (i det förorenade grundvattnet).  
 
Om vi räknar med att miljökontrollen pågår under ca 2-3 års tid innebär det en kost-
nad för sanering och uppföljning på ca 0,45-1,00 MSEK. 
 
Utöver detta tillkommer sannolikt redovisning och utvärdering av erhållna resultat  
samt upprättande av en SANERINGSRAPPORT. Kostnaden för detta bedöms 
uppgå till ca 0,1-0,2 MSEK. 
 
Den uppskattade totalkostnaden för alternativ D blir ca 0,6-1,2 MSEK. 
 

9.3.5 E - Stimulerad biologisk nedbrytning – enbart källområde 
Här beskrivs en stimulerad biologisk nedbrytning in-situ där injekteringsåtgärder 
utförs enligt alternativ D, förutom att injekteringsåtgärder enbart utförs i själva käll-
området.   
 
Kostnaden för detta injektionsarbete inkl. injektionsmedlet bedöms uppgå till ca 
0,25 – 0,35 MSEK. Variationen i bedömd kostnad beror på att utförandet kan vari-
era något, framför allt beroende på att det kan ta olika lång tid att få ut rätt mängd 
vätska i jordlagren. 
 
Kostnaden för miljökontrollen är likvärdig med alternativ D vilket innebär att den 
uppgår till ca 0,35-0,50 MSEK för  ett  provtagning  3  gånger  per  år  i  2-3  års  tid.  
Provtagning 2 gånger per år skulle innebära en kostnad på ca 0,25-0,35 MSEK och 
en provtagning 1 gång per år skulle kosta ca 0,15-0,20 MSEK. 
 
Om vi räknar med att miljökontrollen pågår under ca 2-3 års tid innebär det en kost-
nad för sanering och uppföljning på ca 0,35-0,85 MSEK. 
 
Utöver detta tillkommer sannolikt redovisning och utvärdering av erhållna resultat  
samt upprättande av en SANERINGSRAPPORT. Kostnaden för detta bedöms 
uppgå till ca 0,1-0,2 MSEK. 
 
Den uppskattade totalkostnaden för alternativ E blir ca 0,5-1,1 MSEK, dvs rela-
tivt likvärdigt med alternativ D. 

9.3.6 F - Urgrävning (alt B) + stimulerad biologisk nedbrytning 
Här beskrivs en urgrävning i kombination med en stimulerad biologisk nedbrytning 
in-situ.  Åtgärden syftar till att först ta bort eventuellt höga föroreningshalter i den 
omättade zonen ovanför källområdet och sedan utföra en stimulerad biologisk be-
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handling av föroreningar under grundvattenytan (både i källområdet och i plymen 
strax nedströms det troliga källområdet). 
 
Urgrävning utförs enligt alternativ B, vilket innebär en bedömd kostnad på ca 0,57-
0,81 MSEK. Sedan tillkommer kostnader för injektering och uppföljning av haltut-
veckling på 0,45-1,00 MSEK.  
 
Utöver detta tillkommer sannolikt redovisning och utvärdering av erhållna resultat  
samt upprättande av en SANERINGSRAPPORT. Kostnaden för detta bedöms 
uppgå till ca 0,1-0,2 MSEK. 
 
Fördelarna med detta  alternativ är  att  vi  med säkerhet  har  tagit  bort  föroreningar  i  
den omättad zonen samtidigt som både källområdet och föroreningsplymen behand-
las. Man får även igång en aktiv biologisk process som även kan reducera förore-
ningshalter nedströms det område där injektering utförs. 
 
Nackdelarna kan vara att åtgärderna som utförs blir något för omfattande än vad 
situationen kräver. 
 
Den uppskattade totalkostnaden för alternativ F blir ca 1,1-2,0 MSEK. 

9.3.7 G - Urgrävning (alt C) + stimulerad biologisk nedbrytning 
Här beskrivs en urgrävning i kombination med en stimulerad biologisk nedbrytning 
in-situ.  Åtgärden syftar till att först ta bort höga föroreningshalter i det troliga käll-
området (både i omättad och mättad zon) och sedan utföra en stimulerad biologisk 
behandling av föroreningar under grundvattenytan i plymen strax nedströms källom-
rådet. 
 
Urgrävning utförs enligt alternativ C, vilket innebär en bedömd kostnad på ca 1,29-
2,04 MSEK. Sedan tillkommer kostnader för injektering i ca 10 punkter i ett om-
råde strax nedströms källområdet. Detta borde kunna göras för en kostnad på ca 
0,10-0,20 MSEK.  
 
Vid detta alternativ utförs både en urgrävning och en destruktion av föroreningen.  
Föroreningshalterna i föroreningsplymen nedströms källområdet kommer sannolikt 
att minska till föreslagna åtgärdskrav under en tidsrymd av ca 2-3 år. 
 
Miljökontrollen föreslås omfatta en provtagning av 4-5 grundvattenrör under 2-3 års 
tid, förslagsvis 1-2 gånger per år. Förslagsvis tas även under denna tid prover på 
porluft under golv och på inomhusluft för att säkerställa att någon ökad hälsorisk 
inte uppkommer i samband med saneringsåtgärderna. Kostnaden för miljökontrollen 
bedöms uppgå till ca 0,15-0,35 MSEK. 
 
Utöver detta tillkommer sannolikt redovisning och utvärdering av erhållna resultat  
samt upprättande av en SANERINGSRAPPORT. Kostnaden för detta bedöms 
uppgå till ca 0,1-0,2 MSEK. 
 
Fördelarna med detta alternativ är att föroreningarna i källområdet avlägsnas mycket 
snabbt vilket gör att nedbrytningstakten sannolikt kan öka i föroreningsplymen i 
förhållande till om föroreningarna i källområdet inte tagits bort. Man får även igång 
en aktiv biologisk process som även kan reducera föroreningshalter nedströms det 
område där injektering utförs. 
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Nackdelarna kan vara att åtgärderna som utförs blir betydligt mer omfattande än vad 
situationen kräver. 
 
Den uppskattade totalkostnaden för alternativ G blir ca 1,6-2,8 MSEK. 

9.4 Slutsatser - åtgärdsutredning 
Ovanstående utredning visar på att det i dagsläget kan vara värt att se om den natur-
liga nedbrytningen är tillräcklig för att få ner nuvarande föroreningshalter till accep-
tabla nivåer (Alternativ A1 och A2). Visar uppfölningen att detta inte kan åstad-
kommas inom rimlig tid ligger det närmast till hands att genomföra en injektering 
av kolkälla både i själva källområdet och i plymområdet strax nedströms (Alternativ 
D).  
 
En sammanställning av kostnader för åtgärdsalternativ A-F visas i tabell 9.1-8. 
 
Tabell 9.1. Sammanställning av åtgärdsalternativ A1 och A2. (MSEK). 
Alternativ Enhets- 

kostnad  
Bedömd 
löptid 

Totalt 

A1 – Miljökontroll - utvärdering 0,07 3-4 år 0,2-0,3 
A2 – Miljökontroll - utvärdering 0,05 10-20 år 0,5-1,0 
Totalt - - 0,5-1,0 
 
Tabell 9.2. Sammanställning av åtgärdsalternativ B. (MSEK). 
Alternativ Enhets- 

kostnad  
Bedömd 
löptid 

Totalt 

B – Urgrävning (1000 ton) 0,6-0,8 - 0,6-0,8 
B – Miljökontroll - efter grävning 0,05 10-20 år 0,5-1,0 
B – Redovisning / Utvärdering 0,1-0,2 - 0,1-0,2 
Totalt - - 1,2-2,0 
 
Tabell 9.3. Sammanställning av åtgärdsalternativ C. (MSEK). 
Alternativ Enhets- 

kostnad  
Bedömd 
löptid 

Totalt 

C – Urgrävning (2400 ton) 1,3-2,0 - 1,3-2,0 
C – Miljökontroll - efter grävning 0,05 7 år 0,4 
C – Redovisning / Utvärdering 0,1-0,2 - 0,1-0,2 
Totalt - - 1,8-2,6 
 
 
Tabell 9.4. Sammanställning av åtgärdsalternativ D. (MSEK). 
Alternativ Enhets- 

kostnad  
Bedömd 
löptid 

Totalt 

E - Injektering (källområde + plym) 0,35-0,50 - 0,35-0,50 
E - Miljökontroll 0,15-0,50 2-3 år 0,15-0,50 
E – Redovisning / Utvärdering 0,1-0,2 - 0,1-0,2 
Totalt - - 0,6-1,2 
 
Tabell 9.5. Sammanställning av åtgärdsalternativ E. (MSEK). 
Alternativ Enhets- 

kostnad  
Bedömd 
löptid 

Totalt 

E - Injektering (enbart källområde) 0,25-0,40 - 0,25-0,40 
E - Miljökontroll 0,15-0,50 2-3 år 0,15-0,50 
E – Redovisning / Utvärdering 0,1-0,2 - 0,1-0,2 
Totalt - - 0,5-1,1 
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Tabell 9.6. Sammanställning av åtgärdsalternativ F. (MSEK). 
Alternativ Enhets- 

kostnad  
Bedömd 
löptid 

Totalt 

F – Urgrävning (1000 ton) 0,6-0,8 - 0,6-0,8 
F – Injektering (källområde + plym) 0,35-0,50 - 0,35-0,50 
F – Miljökontroll 0,15-0,50 2-3 år 0,15-0,50 
F – Redovisning / Utvärdering 0,1-0,2 - 0,1-0,2 
Totalt - - 1,1-2,0 
 
Tabell 9.7. Sammanställning av åtgärdsalternativ G. (MSEK). 
Alternativ Enhets- 

kostnad  
Bedömd 
löptid 

Totalt 

G – Urgrävning (2400 ton) 1,3-2,0 - 1,3-2,0 
G – Injektering (plym) 0,1-0,2 - 0,1-0,2 
G – Miljökontroll 0,15-0,35 2-3 år 0,15-0,35 
G – Redovisning / Utvärdering 0,1-0,2 - 0,1-0,2 
Totalt - - 1,6-2,8 
 

10 ÖVRIGT 
Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på erfarenhetsmäss-
iga bedömningar och branschpraxis. Av naturliga skäl kan dock inte uteslutas att det 
finns förorening i punkter/områden som inte har undersökts eller att det förekommer 
ämnen och föreningar som inte analyserats. 
 
Schaktning och andra åtgärder i förorenad jord är anmälningspliktig. Anmälan bör 
lämnas in till den lokala tillsynsmyndigheten i god tid innan arbetena skall påbörjas. 
Inför schakt- och markarbetena samt andra åtgärder bör kontrollplan samt miljö-, 
hälso-, och säkerhetsplan upprättas. Dessa dokument bifogas normalt anmälan om 
efterbehandlingsåtgärd. 
  
Enligt miljöbalken 10 kap 11§ skall den som äger eller brukar en fastighet oavsett 
om område tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det 
upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vi rekommenderar därför att Rapport 
och PM delges den lokala tillsynsmyndigheten.  
 
WSP Environmental 
Avd. Mark och Vatten 
Halmstad 2013-02-01 
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Jämförelse mellan PID-halt och TCE-halt samt påvisade halter i porluft BILAGA PM3:1

Porluftsmätningsprotokoll

Garvaren 4, 5 och 7 Hygieniskt gränsvärde trikloreten*
Kompletterande miljöteknisk undersökning 50 mg/m3 (9	ppm	vid	15	°C)
Uppdragsnr: 10131800 > 9 ppm

PID (före) PID (efter)** Påvisad halt av TCE
Provpunkt Datum PID (före) PID (efter)** Mättid omräkn till mg TCE/m3 omräkn till mg TCE/m3 i kolrör (mg/m3)
P4:1 sub slab 2012-09-07 0,7
P4:2 sub slab 2012-09-07 0,6 0,6 15 min 3,335 3,335 0,25
P4:3 sub slab 2012-09-07 0,5 0,3 15 min 2,779 1,667 0,1
P4:4 sub slab 2012-09-07 0,8 0,9 15 min 4,446 5,002 0,53
P4:5 sub slab 2012-09-07 1 0,8 15 min 5,558 4,446 0,6
P4:6 sub slab 2012-09-07 1,1
P4:7 sub slab 2012-09-07 1,1
P4:8 sub slab 2012-09-07 0,9 1,6 15 min 5,002 8,892 1
P4:9 sub slab 2012-09-07 2
P4:10 sub slab 2012-09-07 25 29 15 min 138,939 161,169 73
P4:11 sub slab 2012-09-07 3,5 3,6 15 min 19,451 20,007 9,7
P4:12 sub slab 2012-09-07 1
P4:13 sub slab 2012-09-07 4,8 4 15 min 26,676 22,230 220
P5:1 sub slab 2012-09-06 0,3
P5:2 sub slab 2012-09-06 0,2
P5:3 sub slab 2012-09-06 0,1 0,1 15 min 0,556 0,556 <0,067
P7:1 sub slab 2012-09-07 0,8 0,7 15 min 4,446 3,890 0,57
P7:2 sub slab 2012-09-07 0,7 0,4 15 min 3,890 2,223 0,28

* Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2005:17
** Mätning utförd efter provtagning med adsorbentrör (kolrör)
För fullständig information om analyserade ämnen, se Bilaga RA9

= överstigande gränsvärde för inomhusluft i arbetsmiljö (Mätning har dock utförts på porluft i mark vilket gör att halterna i inomhusluft blir betydligt lägre)

Påvisade halter över detektionsgräns

Provpunkt tetrakloreten trikloreten cis-1,2-dikloreten trans-1,2-dikloreten vinylklorid 1,1,1-trikloretan 1,1-dikloretan tetraklormetan triklormetan 1,2,4-trimetylbensen m-xylen o-xylen p-xylen
enhet µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3

Garvaren 4:2 <30 250 <30 <30 <30 420 <30 120 110 <30 <30 <30 <30
Garvaren 4:3 <67 100 <67               <67 <67                                           
Garvaren 4:4 <67 530 80               83 <67                                           
Garvaren 4:5 <30 600 190 94 <30 180 <30 <30 110 130 100 46 53
Garvaren 4:8 <67 1000 110               160 <67                                           
Garvaren 4:10 140 73000 3300               430 210                                           
Garvaren 4:11 <67 9700 260               300 <67                                           
Garvaren 4:13 <30 220000 2600 120 <30 140 51 <30 110 <30 <30 <30 <30
Garvaren 5:3 <67 <67 <67               <67 <67                                           
Garvaren 7:1 45 570 <30 <30 <30 96 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
Garvaren 7:2 <30 280 <30 <30 <30 84 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30

Riktvärden / gränsvärden

Naturvårdsverkets 
ref. koncentrationer 200 23 800 3,6 * 6,1 140
för inomhusluft (bostäder)

Arbetsmiljöverket (NGV) 70 000 50 000 20 000** 20 000** 2 500 300 000 4 000* 13 000 10 000 120 000 200 000*** 200 000*** 200 000***

USEPA (inomhusluft-bostäder) **** 8,1 0,2 35 70 2,7 2 200 500 1,6 1,1 6 7 000 7 000 7 000

Darnmark (inomhusluft-bostäder) 6 1 400 400 0,04 500 20 0,1

* ) 1,2 - dikloretan
** ) 1,1 - dikloreten
*** ) Xylen
**** ) Cancerrisk = 1 av 100 000
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cDCE (mg/m3)
TCE (mg/m3)
PCE (mg/m3)PID (ppm)

Provpkt



P5:3

0.1

-
<0,07
<0,07
<0,07

P5:1
P5:2

0.3
0.2

m0 5 10

 

WSP Environmental
Laholmsvägen 10
302 66 Halmstad

Kompletterande miljö-
teknisk undersökning
WSP uppdragsnr: 10131800

Ritad av: LD
Datum: 2012-11-28

Fd Ehrnbergs Läderfabrik

BILAGA PM3:3Porluft - PID-halter och labresultat - Garvaren 5

Markyta (möh)

VC (mg/m3)
cDCE (mg/m3)
TCE (mg/m3)
PCE (mg/m3)PID (ppm)

Provpkt



<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

0.6

0.3

0.05

<0,03

P7:1

P7:2

0.8

0.7

m0 5 10

 

WSP Environmental
Laholmsvägen 10
302 66 Halmstad

Kompletterande miljö-
teknisk undersökning
WSP uppdragsnr: 10131800

Ritad av: LD
Datum: 2012-11-28

Fd Ehrnbergs Läderfabrik

BILAGA PM3:4Porluft - PID-halter och labresultat - Garvaren 7

Markyta (möh)

VC (mg/m3)
cDCE (mg/m3)
TCE (mg/m3)
PCE (mg/m3)PID (ppm)

Provpkt



Analyser av organiska ämnen i jord BILAGA PM4:1
 10131800

Fd Ehrnbergs och Son KM 12 20 100 100 100 100 10 3 10 0,012 10 10 10
Albany International MKM 80 120 500 500 500 1000 50 15 30 0,04 40 50 50
10131800 Farligt avfall 1000 1000 10000 10000 1000 10000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Prov nr. Provnivå Alif. >C5-C8 Alif. >C8-C10 Alif. >C10-C12 Alif. >C12-C16 Alif. C5-C16 Alif. >C16-C35 Arom. >C8-C10 Arom. >C10-C16 Arom. >C16-C35 Bensen Toluen Etylbensen Xylen
mumy mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS

Tidigare undersökningar
2 0,20 - 0,60
2 0,60 - 1,00
2 1,00 - 1,70
2 2,00 - 2,20
2 2,20 - 2,70
2 2,60 - 3,10 10,0 10,0 20,0 20,0 30,0 550,0 1,0 1,0 1,0 0,6 270,0 0,1 0,6
14 0,00 - 0,30
14 0,30 - 0,70
14 0,70 - 1,00
14 1,00 - 1,30
14 1,30 - 2,00
14 2,00 - 2,70
14 3,50 - 4,00 10,0 20,0 140,0 490,0 650,0 2400,0 14,0 130,0 11,0 0,01 0,1 0,1 0,3
14 4,50 - 5,00
101 3,00 - 3,50 10,0 27,0 240,0 570,0 850,0 2700,0 48,0 180,0 9,5 0,032 <0,1 0,6 1,3
101 3,80 - 4,00 <3 <5 <10 11,0 11,0 57,0 <1 2,4 <1 <0,005 <0,1 <0,1 <0,1
105 2,70 - 3,00 <1,0 <1,0 <5,0 <5,0 <25 <0,10 <0,10 <0,10 0,012 <0,010 0,02 0,1
105 3,40 - 3,80 <1,0 <1,0 <5,0 <5,0 <25 <0,10 <0,10 0,06 0,1 0,02 0,1
104 2,50 - 3,00 <1,0 <1,0 <5,0 <5,0 <25 <0,10 <0,10 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
111 2,00 - 2,40 <0,1 4,4 <0,1 <0,3

Kompl. undersökning - 2012
Skr 203 2,30-3,00 <10,0 <10,0 <20 <20 <30 <20 <0,480 <1,24 <1,0 <0,010 <0,050 <0,050 <0,050
Skr 203 3,00-4,00                                                                                            
Skr 207 3,50-4,00                                                                                            
Skr 208 3,00-3,50 <10,0 <10,0 <20 <20 <30 <20 <0,480 <1,24 <1,0 0,823 <0,050 <0,050 <0,050
Skr 208 3,50-4,00                                                                                            
Skr 208 4,00-4,60                                                                                            
Skr 211 4,00-4,30                                                                                            
Skr 215 2,50-3,00 <10,0 <10,0 <20 <20 <30 <20 <0,480 <1,24 <1,0 <0,010 <0,050 <0,050 0,081
Skr 215 3,50-4,20                                                                                            
Skr 216 3,30-3,70                                                                                            
Skr 217 3,50-4,00                                                                                            

1 (2)
BILAGA PM4:1

Fd Ehrnbergs och Son



Analyser av organiska ämnen i jord BILAGA PM4:1
 10131800

Fd Ehrnbergs och Son
Albany International
10131800

Prov nr. Provnivå
mumy

Tidigare undersökningar
2 0,20 - 0,60
2 0,60 - 1,00
2 1,00 - 1,70
2 2,00 - 2,20
2 2,20 - 2,70
2 2,60 - 3,10
14 0,00 - 0,30
14 0,30 - 0,70
14 0,70 - 1,00
14 1,00 - 1,30
14 1,30 - 2,00
14 2,00 - 2,70
14 3,50 - 4,00
14 4,50 - 5,00
101 3,00 - 3,50
101 3,80 - 4,00
105 2,70 - 3,00
105 3,40 - 3,80
104 2,50 - 3,00
111 2,00 - 2,40

Kompl. undersökning - 2012
Skr 203 2,30-3,00
Skr 203 3,00-4,00
Skr 207 3,50-4,00
Skr 208 3,00-3,50
Skr 208 3,50-4,00
Skr 208 4,00-4,60
Skr 211 4,00-4,30
Skr 215 2,50-3,00
Skr 215 3,50-4,20
Skr 216 3,30-3,70
Skr 217 3,50-4,00

0,4 0,2 0,20 0,20 0,01 0,1 0,4 0,40 5 0,02 0,02 3 3 1
1,2 0,6 1,00 1,00 0,10 0,4 1,2 10,00 30 15,00 4,00 15 20 10
4 60 50,00 50,00 1,00 1000 1000 100,00 1000 150,00 40,00 1000 500 100

Tetrakloreten Trikloreten cis-1,2-dikloreten trans-1,2-dikloreten vinylklorid tetraklormetan triklormetan diklormetan 1,1,1-trikloretan 1,1-dikloretan 1,2-dikloretan PAH-L PAH-M PAH-H
mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS

0,02 1,9 0,01 0,03 0,01 0,2 0,3 0,3

1,6 4,8 0,2

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,03 5,40 8,10 1,40
<0,02 0,02 <0,02 <0,02 <0,03 0,0 <0,03 <0,08
0,01 62,0 <0,010 <0,010 <0,010

<0,010 170,0 <0,010 <0,010 0,7 <0,10 <0,10 <0,10
<0,010 0,1 <0,010 <0,010 <0,010 <0,10 <0,10 <0,10
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,020 0,038 <0,020 <0,010 <0,10 <0,01 <0,03 <0,080 <0,010 <0,010 <0,050
0,025 0,229 0,53 <0,010 0,13 <0,01 <0,03 <0,080 <0,010 0,35 <0,050

<0,020 12,4 0,33 0,04 <0,10 <0,01 <0,03 0,11 0,091 0,03 1,92
<0,020 39 9,78 0,29 <0,10 <0,01 <0,03 <0,080 <0,010 <0,010 <0,050
0,058 49,5 27,50 1,56 <0,10 <0,01 <0,03 <0,080 <0,010 <0,010 0,27
0,054 44,1 19,60 0,95 <0,10 <0,01 <0,03 <0,080 <0,010 <0,010 0,18
0,289 1,19 0,07 <0,010 <0,10 <0,01 <0,03 <0,080 <0,010 <0,010 <0,050
0,51 17,9 0,29 <0,010 <0,10 <0,01 <0,03 <0,080 <0,010 <0,010 <0,050
0,145 13,4 1,82 0,08 <0,10 <0,01 <0,03 <0,080 0,124 0,02 <0,050

<0,020 3,87 15,20 3,59 <0,10 <0,01 <0,03 <0,080 <0,010 0,06 0,11
0,029 12,6 1,29 0,14 <0,10 <0,01 <0,03 <0,080 0,246 0,02 <0,050

2 (2)
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0.13

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

0.53

0.33

27.50

0.07

0.29

15.20

1.29

1.9

170.0

0.1

0.2

12.4

49.5

1.2

17.9

3.9

12.6

0.02

<0,010

<0,010

0.03

<0,020

0.06

0.29

0.51

<0,020

0.03

m0 5 10 15 20

 

WSP Environmental
Laholmsvägen 10
302 66 Halmstad

Kompletterande miljö-
teknisk undersökning
WSP uppdragsnr: 10131800

Ritad av: LD
Datum: 2012-11-28

Fd Ehrnbergs Läderfabrik

BILAGA PM4:2Föroreningshalter i jord - Garvaren 4 och 5 - maxhalter
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Linje 6 - Garvaren 4 o 5
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Föroreningshalter i grundvatten - Garvaren 4, 5 och 7 BILAGA PM5:1
 10131800

Linje 1

Garvaren - 4, 5 och 7 Provpunkt 10B 10B 214 215 216 1c 1c Miljörisker Bevatt- Dricks- Ångor i Dricks-
Inter-

vention Danska WHO USEPA
Grundvatten datum 101103 120907 120917 120917 120917 101103 120907 value 2008
Ämne                              enhet filternivå 2,6-3,6 2,6-3,6 1,8-3,8 1,7-3,7 1,9-3,9 1,65-2,65 1,65-2,65 ytvatten ning vatten byggnader vatten riktvärden dricksvatten dricksvatten

alifater >C5-C8 µg/l <10 < 10 3000*    1000*   100* 100*
alifater >C8-C10 µg/l <10 < 10 3000*    1000*   100* 100*
alifater >C10-C12 µg/l <10 < 10 3000*    1000*   100* 100*
alifater >C12-C16 µg/l <10 < 10    5000**   1000**  100**
alifater >C5-C16 <20 < 10
alifater >C16-C35 µg/l <10 < 10    5000**   1000**  100**
aromater >C8-C10 µg/l <0,30 < 10 3000 1000 100 800
aromater >C10-C16 µg/l <0,775 < 10 1000 100 10 2000
bensen µg/l <0,20 < 0,1 1000 50 1 40 1
toulen µg/l 0,56 < 1 1000 600 40 7000
etylbensen µg/l <0,20 < 1 1000 400 30 6000
summa xylen µg/l <0,20 < 1 1000 400 300 20 000
oljeindex µg/l
PAH cancerogena mg/l < 0,1 5 10 0,1 200
PAH övriga µg/l < 1 100 70 4 1500
PAH -L µg/l < 0,1 120 80 10 2000
PAH -M µg/l < 0,2 5 10 2 10
PAH -H µg/l < 0,3 0,5 6 0,05 300
diklormetan µg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0   <1,0 <1,0 1 5
triklormetan µg/l 3,8 <0,20 <0,20 0,5 <0,20  <0,20 <0,20 50 1
tetraklormetan µg/l <0,20 <0,10 <0,20 <0,20 <0,20  <0,20 <0,20 1 5
1,1-dikloretan µg/l 3,9 10 1,5 9,8 <1,0   <1,0 <1,0
1,2-dikloretan µg/l 37 5,4 1,4 4,8 1,5   <1,0 <1,0 3 5
1,1,1-trikloretan µg/l 11 8,3 <0,20 6,6 0,2 0,4 <0,20 1 200
1,1,2-trikloretan µg/l <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 5
hexakloretan µg/l
1,2-diklorpropan µg/l <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
trans-1,2-dikloreten  µg/l <1,0 <1,0 <1,0 15 19   <1,0 <1,0 1 100
cis-1,2-dikloreten  µg/l <1,0 <1,0 1,4 1000 180 2,1 1 - 20 1 50 70
trikloreten µg/l 0,9 0,7 2,9 1200 17 38 21 10 500 1 20 5
tetrakloreten µg/l <0,10 <0,10 <0,10 1,7 <0,10 <0,10 <0,10 1 5
vinylklorid µg/l <1,0 <1,0 <1,0 93 16 <1,0 <1,0 0,5 5 0,2 0,3 2
metan µg/l
eten µg/l <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
etan µg/l <2,0 <2,0 39 <2,0 <2,0
Fe2+ mg/l <0,03 0,06 <0,03
Mn2+ mg/l 0,087 0,049 0,1
klorid mg/l 23,5 36,7 13,2
nitrat mg/l 14,4 74,1 114
sulfat mg/l 24,4 39,1 43,7
DOC mg/l 2,78 4,71 5,7
alkalinitet mg HCO3/l 410 370 250

*Riktvärdet gäller för alifater >C5-C12
**Riktrvärdet gäller för alifater >C12-C35
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Föroreningshalter i grundvatten - Garvaren 4, 5 och 7 BILAGA PM5:1
 10131800

Garvaren - 4, 5 och 7 Provpunkt
Grundvatten datum
Ämne                              enhet filternivå
alifater >C5-C8 µg/l
alifater >C8-C10 µg/l
alifater >C10-C12 µg/l
alifater >C12-C16 µg/l
alifater >C5-C16
alifater >C16-C35 µg/l
aromater >C8-C10 µg/l
aromater >C10-C16 µg/l
bensen µg/l
toulen µg/l
etylbensen µg/l
summa xylen µg/l
oljeindex µg/l
PAH cancerogena mg/l
PAH övriga µg/l
PAH -L µg/l
PAH -M µg/l
PAH -H µg/l
diklormetan µg/l
triklormetan µg/l
tetraklormetan µg/l
1,1-dikloretan µg/l
1,2-dikloretan µg/l
1,1,1-trikloretan µg/l
1,1,2-trikloretan µg/l
hexakloretan µg/l
1,2-diklorpropan µg/l
trans-1,2-dikloreten  µg/l
cis-1,2-dikloreten  µg/l
trikloreten µg/l
tetrakloreten µg/l
vinylklorid µg/l
metan µg/l
eten µg/l
etan µg/l
Fe2+ mg/l
Mn2+ mg/l
klorid mg/l
nitrat mg/l
sulfat mg/l
DOC mg/l
alkalinitet mg HCO3/l

*Riktvärdet gäller för alifater >C5-C12
**Riktrvärdet gäller för alifater >C12-C35

Linje 2

212 201 202 203 204 Miljörisker Bevatt- Dricks- Ångor i Dricks-
Inter-

vention Danska WHO USEPA
120917 120917 120917 value 2008
2,9-3,9 3,0-4,0 ej rör 2,9-3,9 1,8-2,8 ytvatten ning vatten byggnader vatten riktvärden dricksvatten dricksvatten

3000*    1000*   100* 100*
3000*    1000*   100* 100*
3000*    1000*   100* 100*

   5000**   1000**  100**

   5000**   1000**  100**
3000 1000 100 800
1000 100 10 2000
1000 50 1 40 1
1000 600 40 7000
1000 400 30 6000
1000 400 300 20 000

5 10 0,1 200
100 70 4 1500
120 80 10 2000
5 10 2 10

0,5 6 0,05 300
<1,0 <1,0 <1,0 1 5
<0,20 <0,20 <0,20 50 1
<0,20 <0,20 <0,20 1 5
430 2,2 28
2,9 <1,0 <1,0 3 5
300 1,4 0,3 1 200

<0,50 <0,50 <0,50 5

<0,50 <0,50 <0,50
<1,0 <1,0 1,5 1 100
<1,0 6,4 22 - 20 1 50 70

4 2,6 6,8 10 500 1 20 5
<0,10 <0,10 <0,10 1 5

2 <1,0 120 0,5 5 0,2 0,3 2

16 <2,0 55
18 <2,0 3,2

<0,03 <0,03 0,03
0,12 0,055 0,4
25,7 14,6 27,7

<2,00 <2,00 <2,00
26,2 12,4 6,24
2,68 1,28 3,68
360 260 300
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Föroreningshalter i grundvatten - Garvaren 4, 5 och 7 BILAGA PM5:1
 10131800

Garvaren - 4, 5 och 7 Provpunkt
Grundvatten datum
Ämne                              enhet filternivå
alifater >C5-C8 µg/l
alifater >C8-C10 µg/l
alifater >C10-C12 µg/l
alifater >C12-C16 µg/l
alifater >C5-C16
alifater >C16-C35 µg/l
aromater >C8-C10 µg/l
aromater >C10-C16 µg/l
bensen µg/l
toulen µg/l
etylbensen µg/l
summa xylen µg/l
oljeindex µg/l
PAH cancerogena mg/l
PAH övriga µg/l
PAH -L µg/l
PAH -M µg/l
PAH -H µg/l
diklormetan µg/l
triklormetan µg/l
tetraklormetan µg/l
1,1-dikloretan µg/l
1,2-dikloretan µg/l
1,1,1-trikloretan µg/l
1,1,2-trikloretan µg/l
hexakloretan µg/l
1,2-diklorpropan µg/l
trans-1,2-dikloreten  µg/l
cis-1,2-dikloreten  µg/l
trikloreten µg/l
tetrakloreten µg/l
vinylklorid µg/l
metan µg/l
eten µg/l
etan µg/l
Fe2+ mg/l
Mn2+ mg/l
klorid mg/l
nitrat mg/l
sulfat mg/l
DOC mg/l
alkalinitet mg HCO3/l

*Riktvärdet gäller för alifater >C5-C12
**Riktrvärdet gäller för alifater >C12-C35

Linje 3

213 10 10 105 105 2 2 2 104 104 Miljörisker Bevatt- Dricks- Ångor i Dricks-
Inter-

vention Danska WHO USEPA
120917 101103 120907 110920 120907 101103 110920 120907 110920 120917 value 2008
2,4-3,4 1,7-4,7 1,7-4,7 2,8-3,8 2,8-3,8 2,6-3,6 2,6-3,6 2,6-3,6 1,5 3,5 ytvatten ning vatten byggnader vatten riktvärden dricksvatten dricksvatten

<10 < 10 11 < 10 93 <10 3000*    1000*   100* 100*
<10 < 10 <10 < 10 <10 <10 3000*    1000*   100* 100*
<10 < 10 <10 < 10 <10 <10 3000*    1000*   100* 100*
<10 < 10 <10 < 10 <10 <10    5000**   1000**  100**
<20 < 10 < 10
<10 < 10 160 < 10 22 <10    5000**   1000**  100**

< 10 <10 < 10 <10 <10 3000 1000 100 800
< 10 <10 23 <10 <10 1000 100 10 2000

<0.20 < 0,1 550 23 140 0,3 1000 50 1 40 1
0,7 < 1 5,2 < 1 3300 <1 1000 600 40 7000

<0.10 < 1 <1 < 1 <1 <1 1000 400 30 6000
0,45 < 1 <1 < 1 5,9 <1 1000 400 300 20 000

<0.035 < 0,1 < 0,1 5 10 0,1 200
0,082 < 1 < 1 100 70 4 1500

< 0,1 <0,1 < 0,1 <0,1 <0,1 120 80 10 2000
< 0,2 <0,2 < 0,2 <0,2 <0,2 5 10 2 10
< 0,3 <0,3 < 0,3 <0,3 <0,3 0,5 6 0,05 300

<1,0 <2,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0  <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1 5
<0,20 <0,30 <0,20 <0,20 <0,20  <0,20 <0,20 <0,20 0,8 0,6 50 1
<0,20 <0,10 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 1 5

11 3,17 2,1 5 <1,0 33 20 2,7 5,9 12
<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0  <1,0 9,7 <1,0 <1,0 <1,0 3 5
20 9,66 <0,20 0,6 0,4 0,9 0,3 0,5 5,9 4,5 1 200

<0,50 <0,20 <0,50 <0,50 <0,50  <0,50 0,7 <0,50 <0,50 <0,50 5

<0,50 <1,0 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<1,0 <0,10 <1,0 150 1,9 6,2 8,7 1,4 <1,0 1,6 1 100
<1,0 <0,10 <1,0 2900 430 340 510 46 17 38 - 20 1 50 70
0,4 4,74 6,7 39000 410 860 53 140 26 42 10 500 1 20 5

<0,10 <0,20 <0,10 0,7 <0,10 0,1 0,1 <0,10 0,3 <0,10 1 5
<1,0 <1,0 <1,0 480 16 67 130 13 1,6 4,4 0,5 5 0,2 0,3 2

2,3 <2,0 282 15 <2,0
3,5 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

0,03 <0,03
0,076 0,55

22 11,8
<2,00 <2,00

33 9,19
6,69 3,46
360 300
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Föroreningshalter i grundvatten - Garvaren 4, 5 och 7 BILAGA PM5:1
 10131800

Garvaren - 4, 5 och 7 Provpunkt
Grundvatten datum
Ämne                              enhet filternivå
alifater >C5-C8 µg/l
alifater >C8-C10 µg/l
alifater >C10-C12 µg/l
alifater >C12-C16 µg/l
alifater >C5-C16
alifater >C16-C35 µg/l
aromater >C8-C10 µg/l
aromater >C10-C16 µg/l
bensen µg/l
toulen µg/l
etylbensen µg/l
summa xylen µg/l
oljeindex µg/l
PAH cancerogena mg/l
PAH övriga µg/l
PAH -L µg/l
PAH -M µg/l
PAH -H µg/l
diklormetan µg/l
triklormetan µg/l
tetraklormetan µg/l
1,1-dikloretan µg/l
1,2-dikloretan µg/l
1,1,1-trikloretan µg/l
1,1,2-trikloretan µg/l
hexakloretan µg/l
1,2-diklorpropan µg/l
trans-1,2-dikloreten  µg/l
cis-1,2-dikloreten  µg/l
trikloreten µg/l
tetrakloreten µg/l
vinylklorid µg/l
metan µg/l
eten µg/l
etan µg/l
Fe2+ mg/l
Mn2+ mg/l
klorid mg/l
nitrat mg/l
sulfat mg/l
DOC mg/l
alkalinitet mg HCO3/l

*Riktvärdet gäller för alifater >C5-C12
**Riktrvärdet gäller för alifater >C12-C35

Linje 4

205 206 207 208 217 Miljörisker Bevatt- Dricks- Ångor i Dricks-
Inter-

vention Danska WHO USEPA
120917 120917 120917 120917 value 2008

2,0-3,0 2,35-3,35 3,2-4,2 3,6-4,6 3,4-4,4 ytvatten ning vatten byggnader vatten riktvärden dricksvatten dricksvatten

3000*    1000*   100* 100*
3000*    1000*   100* 100*
3000*    1000*   100* 100*

   5000**   1000**  100**

   5000**   1000**  100**
3000 1000 100 800
1000 100 10 2000
1000 50 1 40 1
1000 600 40 7000
1000 400 30 6000
1000 400 300 20 000

5 10 0,1 200
100 70 4 1500
120 80 10 2000
5 10 2 10

0,5 6 0,05 300
<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1 5
0,3 <0,20 <0,20 1,3 50 1

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 1 5
<1,0 <1,0 3,9 3,6
<1,0 100 47 <1,0 3 5
1,6 0,7 <0,20 5,9 1 200

<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 5

<0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<1,0 <1,0 480 30 1 100
<1,0 29 2900 96 - 20 1 50 70
21 110 5100 240 10 500 1 20 5

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 1 5
<1,0 <1,0 1100 120 0,5 5 0,2 0,3 2

<2,0 <2,0 140 52
<2,0 <2,0 6,9 <2,0

<0,03 <0,03 <0,03
0,19 0,76 0,44
16 45 11,3

<2,00 <2,00 2,41
23,9 13 14,9

5 4,43 5,51
440 350 240

4 (5)



Föroreningshalter i grundvatten - Garvaren 4, 5 och 7 BILAGA PM5:1
 10131800

Garvaren - 4, 5 och 7 Provpunkt
Grundvatten datum
Ämne                              enhet filternivå
alifater >C5-C8 µg/l
alifater >C8-C10 µg/l
alifater >C10-C12 µg/l
alifater >C12-C16 µg/l
alifater >C5-C16
alifater >C16-C35 µg/l
aromater >C8-C10 µg/l
aromater >C10-C16 µg/l
bensen µg/l
toulen µg/l
etylbensen µg/l
summa xylen µg/l
oljeindex µg/l
PAH cancerogena mg/l
PAH övriga µg/l
PAH -L µg/l
PAH -M µg/l
PAH -H µg/l
diklormetan µg/l
triklormetan µg/l
tetraklormetan µg/l
1,1-dikloretan µg/l
1,2-dikloretan µg/l
1,1,1-trikloretan µg/l
1,1,2-trikloretan µg/l
hexakloretan µg/l
1,2-diklorpropan µg/l
trans-1,2-dikloreten  µg/l
cis-1,2-dikloreten  µg/l
trikloreten µg/l
tetrakloreten µg/l
vinylklorid µg/l
metan µg/l
eten µg/l
etan µg/l
Fe2+ mg/l
Mn2+ mg/l
klorid mg/l
nitrat mg/l
sulfat mg/l
DOC mg/l
alkalinitet mg HCO3/l

*Riktvärdet gäller för alifater >C5-C12
**Riktrvärdet gäller för alifater >C12-C35

Linje 5

209 210 106 106 211 107 14 101 102 103 Miljörisker Bevatt- Dricks- Ångor i Dricks-
Inter-

vention Danska WHO USEPA
110920 120907 120917 110920 120907 120907 120907 120907 value 2008

ej rör ej rör 2,0-4,0 2,0-4,0 3,3-4,3 0,5-1,5 2,8-4,8 2,15-4,15 2,8-4,8 2,7-4,7 ytvatten ning vatten byggnader vatten riktvärden dricksvatten dricksvatten

<10 < 10 < 10 < 10 < 10 3000*    1000*   100* 100*
<10 < 10 < 10 < 10 < 10 3000*    1000*   100* 100*
<10 < 10 < 10 < 10 < 10 3000*    1000*   100* 100*
<10 < 10 < 10 < 10 < 10    5000**   1000**  100**

< 10 < 10 < 10 < 10
<10 110 < 10 120 < 10    5000**   1000**  100**
<10 < 10 < 10 < 10 < 10 3000 1000 100 800
<10 < 10 < 10 < 10 < 10 1000 100 10 2000
<0,1 < 0,1 4,9 < 0,1 < 0,1 1000 50 1 40 1
<1 < 1 1,9 < 1 < 1 1000 600 40 7000
<1 < 1 < 1 < 1 < 1 1000 400 30 6000
<1 < 1 < 1 < 1 < 1 1000 400 300 20 000

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 5 10 0,1 200
< 1 < 1 < 1 < 1 100 70 4 1500

<0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 120 80 10 2000
<0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 5 10 2 10
<0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 0,5 6 0,05 300
<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1 5
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 50 1
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 1 5
<1,0 1,8 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
<1,0 <1,0 20 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 3 5
0,9 8 0,8 0,4 <0,20 <0,20 0,6 <0,20 1 200

<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 5

<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<1,0 <1,0 1,7 <1,0 1,2 1,5 1,7 <1,0 1 100
25 20 92 25 45 2 8,3 1,2 - 20 1 50 70
31 29 140 9,4 71 6 38 2,2 10 500 1 20 5
0,2 <0,10 <0,10 0,2 0,1 0,2 <0,10 <0,10 1 5

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 48 <1,0 <1,0 <1,0 0,5 5 0,2 0,3 2

<2,0 <2,0 135 <2,0 <2,0 <2,0
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

<0,03
0,071
28,9
12,1
63,6
5,89
350

5 (5)
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WSP Environmental
Laholmsvägen 10
302 66 Halmstad

Kompletterande miljö-
teknisk undersökning
WSP uppdragsnr: 10131800

Ritad av: LD
Datum: 2012-11-28

Fd Ehrnbergs Läderfabrik

BILAGA PM5:2Föroreningshalter i grundvatten - Garvaren 4 och 5 (maxhalter)
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WSP Environmental
Laholmsvägen 10
302 66 Halmstad

Kompletterande miljö-
teknisk undersökning
WSP uppdragsnr: 10131800

Ritad av: LD
Datum: 2012-11-28

Fd Ehrnbergs Läderfabrik

BILAGA PM5:3Föroreningshalter i grundvatten - Garvaren 4 och 5 (hösten 2012)

1

1b

1c

2

9

10

10B

104

105

106

107

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

Deklor.grad (%)
VC (mcg/l)
cDCE (mcg/l)
TCE (mcg/l)

Provpkt



(möh)

Linje 6 - Garvaren 4 o 5

0 10 m

GV211GV208GV105GV204GV203GV214Skr216Skr215

Sand

Berg (kvartsit)

Grundvattenytan

Silt / Lera / 
Lermorän

Silt / Lera / Lermorän

Sand

Fyllning

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

VSV NO

(höjdskala) (höjdskala)

(möh)

(längdskala)

(Garvaren 4)

BILAGA PM5:4
Föroreningshalter i grundvatten

Deklor. grad (%)
VC (mcg/l)
cDCE (mcg/l)
TCE (mcg/l)

26 %
93
1 000
1 200

35 %
16
180
17

16 %
<0,1
1,4
2,9

80 %
120
22
6,8

65 %
67
430
410

30 %
1 100
2 900
5 100

26 %
<0,1
92
140

provtagning - hösten 2012

5 %
480
2 900
39 000

provtagning
hösten 2011



0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

21 23 16 26 35 3 3 32 22

101103 120907 120917 120917 120917 101103 120907 Rampen 36 Garvaren

10B 10B 214 215 216 1c 1c Åtgärdskrav Åtgärdskrav

etan

eten

vinylklorid

cis-1,2-dikloreten

trans-1,2-dikloreten

trikloreten

tetrakloreten

0 %

10 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

100 %

90 %

80 %

70 %

µmol/l Degree of dechlorination

Linje 1

Åtgärdsmål

Dekloreringsgrad

SELD10133
Typewriter
BILAGA PM5:51

SELD10133
Typewriter
Förslag på åtgärdskrav

SELD10133
Rectangle

SELD10133
Rectangle

SELD10133
Rectangle



0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

96 26 80 32 22

120917 120917 0 120917 0 0 Rampen 36 Garvaren

212 201 202 203 204 9 Åtgärdskrav Åtgärdskrav

etan

eten

vinylklorid

cis-1,2-dikloreten

trans-1,2-dikloreten

trikloreten

tetrakloreten

0 %

10 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

100 %

90 %

80 %

70 %

µmol/l Degree of dechlorination

Linje 2

Åtgärdsmål

Dekloreringsgrad

SELD10133
Typewriter
BILAGA PM5:52

SELD10133
Typewriter
Förslag på åtgärdskrav

SELD10133
Rectangle

SELD10133
Rectangle



0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

95 1 6 5 65 17 40 36 19 23 32 22

120917 101103 120907 110920 120907 101103 110920 120907 110920 120917 Rampen 36 Garvaren

213 10 10 105 105 2 2 2 104 104 Åtgärdskrav Åtgärdskrav

etan

eten

vinylklorid

cis-1,2-dikloreten

trans-1,2-dikloreten

trikloreten

tetrakloreten

0 %

10 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

100 %

90 %

80 %

70 %

µmol/l Degree of dechlorination

Linje 3

Åtgärdsmål

Dekloreringsgrad

336

SELD10133
Typewriter
BILAGA PM5:53

SELD10133
Typewriter
Förslag på åtgärdskrav

SELD10133
Rectangle

SELD10133
Rectangle



0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

2 9 30 52 32 22

0 120917 120917 120917 120917 Rampen 36 Garvaren

205 206 207 208 217 Åtgärdskrav Åtgärdskrav

etan

eten

vinylklorid

cis-1,2-dikloreten

trans-1,2-dikloreten

trikloreten

tetrakloreten

0 %

10 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

100 %

90 %

80 %

70 %

µmol/l Degree of dechlorination

Linje 4

Åtgärdsmål

Dekloreringsgrad

SELD10133
Typewriter
BILAGA PM5:54

SELD10133
Typewriter
Förslag på åtgärdskrav

SELD10133
Rectangle

SELD10133
Rectangle



0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

18 16 16 32 22

0 0 110920 120907 120917 Rampen 36 Garvaren

209 210 106 106 211 Åtgärdskrav Åtgärdskrav

etan

eten

vinylklorid

cis-1,2-dikloreten

trans-1,2-dikloreten

trikloreten

tetrakloreten

0 %

10 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

100 %

90 %

80 %

70 %

µmol/l Degree of dechlorination

Linje 5

Åtgärdsmål

Dekloreringsgrad

SELD10133
Typewriter
BILAGA PM5:55

SELD10133
Typewriter
Förslag på åtgärdskrav

SELD10133
Rectangle

SELD10133
Rectangle



0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

26 83 15 9 17 32 22

110920 120907 120907 120907 120907 Rampen 36 Garvaren

107 14 101 102 103 Åtgärdskrav Åtgärdskrav

etan

eten

vinylklorid

cis-1,2-dikloreten

trans-1,2-dikloreten

trikloreten

tetrakloreten

0 %

10 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

100 %

90 %

80 %

70 %

µmol/l Degree of dechlorination

Övriga

Åtgärdsmål

Dekloreringsgrad

SELD10133
Typewriter
BILAGA PM5:56

SELD10133
Typewriter
Förslag på åtgärdskrav

SELD10133
Rectangle

SELD10133
Rectangle



<2

<2

39.0

<2

<2

34.0

<2

58.2

5.8

<2

282.0

15.0

<2

<2

<2

146.9

52.0

<2

<2

m0 5 10 15 20

 

WSP Environmental
Laholmsvägen 10
302 66 Halmstad

Kompletterande miljö-
teknisk undersökning
WSP uppdragsnr: 10131800

Ritad av: LD
Datum: 2012-11-28

Fd Ehrnbergs Läderfabrik

BILAGA PM5:6Summa eten och etan i grundvatten - hösten 2012 (mcg/l)
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WSP Environmental
Laholmsvägen 10
302 66 Halmstad

Kompletterande miljö-
teknisk undersökning
WSP uppdragsnr: 10131800

Ritad av: LD
Datum: 2012-11-28

Fd Ehrnbergs Läderfabrik

BILAGA PM6Föroreningshalter i inomhusluft - Garvaren 4 och 5 

Deklor.grad (%)
VC (mcg/l)
cDCE (mcg/l)
TCE (mcg/l)

Provpkt VC (mcg/m3)
DCE (mcg/m3)
TCE (mcg/m3)
PCE (mcg/m3)Provpkt
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WSP Environmental
Laholmsvägen 10
302 48 Halmstad

Kompletterande miljö-
teknisk undersökning
WSP uppdragsnr: 10131800

Ritad av: LD
Datum: 2012-11-28

Fd Ehrnbergs Läderfabrik

BILAGA PM7:1Bedömd föroreningsutbredning
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spridning i grundvattnet
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WSP Environmental
Laholmsvägen 10
302 66 Halmstad

Kompletterande miljö-
teknisk undersökning
WSP uppdragsnr: 10131800

Ritad av: LD
Datum: 2012-11-28

Fd Ehrnbergs Läderfabrik

BILAGA PM7:2Bedömd föroreningsutbredning
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WSP Environmental
Laholmsvägen 10
302 66 Halmstad

Kompletterande miljö-
teknisk undersökning
WSP uppdragsnr: 10131800

Ritad av: LD
Datum: 2012-11-28

Fd Ehrnbergs Läderfabrik

BILAGA PM8:1Konceptuell modell - CSM
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spridning i grundvattnet

Djupt grundvatten i jord
TCE = 5 000-20 000 mcg/l

Djupt grundvatten i jord
TCE = 2 000-15 000 mcg/l

Grundvatten i jord
TCE = 5 000 - 50 000 mcg/l

Grundvatten i jord
TCE = 1-10 mcg/l Under Garvaren 5

Ytligt grundvatten i jord
TCE = 1-5 mcg/l

Grundvatten i jord
TCE = 100-2 000 mcg/l

Grundvatten i jord
TCE = 1 000-5 000 mcg/l

Röd text innebär bedömda haltnivåer

Svart text innebär verifierade haltnivåer
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Bedömd förorenings-
spridning i grundvattnet

Gastransport

Gastransport
Gastransport

Inomhusluft 
TCE = 1-7 mcg/m3

Inomhusluft 
TCE = 200-1 000 mcg/m3

Porluft i mark under golv
TCE = 100-600 mcg/m3

Porluft i mark under golv
TCE = 50 000-250 000 mcg/m3

Grundvatten i jord
TCE = 1 000-5 000 mcg/l

Grundvatten i jord
TCE = 1-10 mcg/l Grundvatten i jord

TCE = 5 000 - 50 000 mcg/l
Under Garvaren 5
Djupt grundvatten i jord
TCE = 20-30 mcg/l

Under Garvaren 5
Ytligt grundvatten i jord
TCE = 1-5 mcg/l

Porluft i mark under golv
TCE = 10-50 mcg/m3

Inomhusluft 
TCE = 0,1-0,2 mcg/m3

Djupt grundvatten i jord
TCE = 2 000-15 000 mcg/l

Djupt grundvatten i jord
TCE = 5 000-20 000 mcg/l

Röd text innebär bedömda haltnivåer

Svart text innebär verifierade haltnivåer



INDOOR AIR SIMULATION RESULTS 

Screening-Level Johnson and Ettinger Model 

 
Site Name:   Garvaren 4 - Simrishamn - hösten 2012 
Report Date: Fri Dec 7 05:02:27 UTC+0100 2012 
Report Generated From: http://www.epa.gov/athens/learn2model/part-
two/onsite/JnE_lite_forward.htm  
Type of sample: SOIL GAS    Concentration = 600[μg/m3] 
Depth of soil gas sample: 0.3m +/- 0.05m 
Average soil/ground water temperature:   8C 

CHEMICAL PROPERTIES 
Chemical of Concern: Trichloroethylene    CAS Number: 79016 
Molecular Weight: 131.39 [g/mole]    Henrys Constant: 0.1855208 [unitless] 
Diffusivity in Air: 7.900e-2 [cm2/sec]    Diffusivity in Water: 9.100e-6 [cm2/sec] 
Unit Risk Factor: 0.00011 [(μg/m3)-1]    Reference Concentration: 0.04 [mg/m3]  

SOIL PROPERTIES 
Soil Type: Sand    Total Porosity: 0.375 
Unsaturated Zone Moisture Content: 
    low= 0.053  best estimate= 0.054  high= 0.055 
Capillary Zone Moisture Content: 0.253    Height of Capillary Rise: 0.17 [m] 
Soil-Gas Flow Rate into Building: 5 [L/min]  

BUILDING PROPERTIES 
Building Type: Slab-on-Grade    Air Exchange Rate: 0.25[hr-1] 
Building Mixing Height: 2.44[m]    Building Footprint Area: 100[m2] 
Subsurface Foundation Area: 106[m2]    Building Crack Ratio: 0.00038[unitless] 
Foundation Slab Thickness: 0.1[m]  

EXPOSURE PARAMETERS 
Exposure Duration: carcinogens 30 [years]     non-carcinogens: 30 [years] 
Exposure Frequency: carcinogens 350 [days/year]     non-carcinogens: 365 
[days/year] 
Averaging Time: carcinogens 70 [years]     non-carcinogens: 30 [years]  

JOHNSON & ETTINGER SIMULATION RESULTS 
Effective Diffusion Coefficient (Deff): 0.01277[cm2/s] 

Soil Gas to Indoor Air Attenuation Factor (αSG) = 0.004151 
 
1Low Indoor Air Prediction: 2.423 [μg/m3] or   0.4512 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 1.095e-4  Hazard Risk of this concentration: 
0.06058 
 
Best Estimate Indoor Air Prediction: 2.491[μg/m3] or   0.4638 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 1.126e-4  Hazard Risk of this concentration: 
0.06227 
 
2High Indoor Air Prediction: 2.561[μg/m3] or   0.4768 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 1.158e-4  Hazard Risk of this concentration: 
0.06402 

Based on parameter analysis: Advection is the dominant mechanism across foundation.  

1"Low Prediction" concentrations produced with HIGHEST moisture content and DEEPEST depth to contamination.

 

2"High Prediction" concentrations produced with LOWEST moisture content and SHALLOWEST depth to 
contamination.  
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INDOOR AIR SIMULATION RESULTS 

Screening-Level Johnson and Ettinger Model 

 
Site Name:   Garvaren 4 - hösten 2012 
Report Date: Thu Dec 13 05:41:06 UTC+0100 2012 
Report Generated From: http://www.epa.gov/athens/learn2model/part-
two/onsite/JnE_lite_forward.htm  
Type of sample: GROUND WATER    Concentration = 7[μg/L] 
Depth to ground water table: 2.2m +/- 0.2m 
Average soil/ground water temperature:   8C 

CHEMICAL PROPERTIES 
Chemical of Concern: Trichloroethylene    CAS Number: 79016 
Molecular Weight: 131.39 [g/mole]    Henrys Constant: 0.1855208 [unitless] 
Diffusivity in Air: 7.900e-2 [cm2/sec]    Diffusivity in Water: 9.100e-6 [cm2/sec] 
Unit Risk Factor: 0.00011 [(μg/m3)-1]    Reference Concentration: 0.04 [mg/m3]  

SOIL PROPERTIES 
Soil Type: Sand    Total Porosity: 0.375 
Unsaturated Zone Moisture Content: 
    low= 0.053  best estimate= 0.054  high= 0.055 
Capillary Zone Moisture Content: 0.253    Height of Capillary Rise: 0.17 [m] 
Soil-Gas Flow Rate into Building: 5 [L/min]  

BUILDING PROPERTIES 
Building Type: Slab-on-Grade    Air Exchange Rate: 0.25[hr-1] 
Building Mixing Height: 2.44[m]    Building Footprint Area: 100[m2] 
Subsurface Foundation Area: 106[m2]    Building Crack Ratio: 0.00038[unitless] 
Foundation Slab Thickness: 0.1[m]  

EXPOSURE PARAMETERS 
Exposure Duration: carcinogens 30 [years]     non-carcinogens: 30 [years] 
Exposure Frequency: carcinogens 350 [days/year]     non-carcinogens: 365 
[days/year] 
Averaging Time: carcinogens 70 [years]     non-carcinogens: 30 [years]  

JOHNSON & ETTINGER SIMULATION RESULTS 
Effective Diffusion Coefficient (DTeff): 0.004487[cm2/s] 

Ground Water to Indoor Air Attenuation Factor (αGW) = 0.001013 
 
1Low Indoor Air Prediction: 1.279 [μg/m3] or   0.2382 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 5.784e-5  Hazard Risk of this concentration: 
0.03199 
 
Best Estimate Indoor Air Prediction: 1.316[μg/m3] or   0.2450 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 5.948e-5  Hazard Risk of this concentration: 
0.03289 
 
2High Indoor Air Prediction: 1.353[μg/m3] or   0.2520 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 6.117e-5  Hazard Risk of this concentration: 
0.03383 

Based on parameter analysis: Advection is the dominant mechanism across foundation.  

1"Low Prediction" concentrations produced with HIGHEST moisture content and DEEPEST depth to contamination.

 

2"High Prediction" concentrations produced with LOWEST moisture content and SHALLOWEST depth to 
contamination.  
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INDOOR AIR SIMULATION RESULTS 

Screening-Level Johnson and Ettinger Model 

 
Site Name:   Garvaren 4 - Simrishamn - hösten 2012 
Report Date: Fri Dec 7 05:09:16 UTC+0100 2012 
Report Generated From: http://www.epa.gov/athens/learn2model/part-
two/onsite/JnE_lite_forward.htm  
Type of sample: SOIL GAS    Concentration = 73000[μg/m3] 
Depth of soil gas sample: 0.3m +/- 0.05m 
Average soil/ground water temperature:   8C 

CHEMICAL PROPERTIES 
Chemical of Concern: Trichloroethylene    CAS Number: 79016 
Molecular Weight: 131.39 [g/mole]    Henrys Constant: 0.1855208 [unitless] 
Diffusivity in Air: 7.900e-2 [cm2/sec]    Diffusivity in Water: 9.100e-6 [cm2/sec] 
Unit Risk Factor: 0.00011 [(μg/m3)-1]    Reference Concentration: 0.04 [mg/m3]  

SOIL PROPERTIES 
Soil Type: Sand    Total Porosity: 0.375 
Unsaturated Zone Moisture Content: 
    low= 0.053  best estimate= 0.054  high= 0.055 
Capillary Zone Moisture Content: 0.253    Height of Capillary Rise: 0.17 [m] 
Soil-Gas Flow Rate into Building: 5 [L/min]  

BUILDING PROPERTIES 
Building Type: Slab-on-Grade    Air Exchange Rate: 0.25[hr-1] 
Building Mixing Height: 2.44[m]    Building Footprint Area: 100[m2] 
Subsurface Foundation Area: 106[m2]    Building Crack Ratio: 0.00038[unitless] 
Foundation Slab Thickness: 0.1[m]  

EXPOSURE PARAMETERS 
Exposure Duration: carcinogens 30 [years]     non-carcinogens: 30 [years] 
Exposure Frequency: carcinogens 350 [days/year]     non-carcinogens: 365 
[days/year] 
Averaging Time: carcinogens 70 [years]     non-carcinogens: 30 [years]  

JOHNSON & ETTINGER SIMULATION RESULTS 
Effective Diffusion Coefficient (Deff): 0.01277[cm2/s] 

Soil Gas to Indoor Air Attenuation Factor (αSG) = 0.004151 
 
1Low Indoor Air Prediction: 294.8 [μg/m3] or   54.90 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 0.01333  Hazard Risk of this concentration: 
7.371 
 
Best Estimate Indoor Air Prediction: 303.1[μg/m3] or   56.43 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 0.01370  Hazard Risk of this concentration: 
7.576 
 
2High Indoor Air Prediction: 311.6[μg/m3] or   58.02 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 0.01408  Hazard Risk of this concentration: 
7.789 

Based on parameter analysis: Advection is the dominant mechanism across foundation.  

1"Low Prediction" concentrations produced with HIGHEST moisture content and DEEPEST depth to contamination.

 

2"High Prediction" concentrations produced with LOWEST moisture content and SHALLOWEST depth to 
contamination.  
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INDOOR AIR SIMULATION RESULTS 

Screening-Level Johnson and Ettinger Model 

 
Site Name:   Garvaren 4 - Simrishamn - hösten 2012 - Linje 1 
Report Date: Fri Dec 7 05:39:06 UTC+0100 2012 
Report Generated From: http://www.epa.gov/athens/learn2model/part-
two/onsite/JnE_lite_forward.htm  
Type of sample: GROUND WATER    Concentration = 1200[μg/L] 
Depth to ground water table: 2.4m +/- 0.2m 
Average soil/ground water temperature:   8C 

CHEMICAL PROPERTIES 
Chemical of Concern: Trichloroethylene    CAS Number: 79016 
Molecular Weight: 131.39 [g/mole]    Henrys Constant: 0.1855208 [unitless] 
Diffusivity in Air: 7.900e-2 [cm2/sec]    Diffusivity in Water: 9.100e-6 [cm2/sec] 
Unit Risk Factor: 0.00011 [(μg/m3)-1]    Reference Concentration: 0.04 [mg/m3]  

SOIL PROPERTIES 
Soil Type: Sand    Total Porosity: 0.375 
Unsaturated Zone Moisture Content: 
    low= 0.053  best estimate= 0.054  high= 0.055 
Capillary Zone Moisture Content: 0.253    Height of Capillary Rise: 0.17 [m] 
Soil-Gas Flow Rate into Building: 5 [L/min]  

BUILDING PROPERTIES 
Building Type: Slab-on-Grade    Air Exchange Rate: 0.25[hr-1] 
Building Mixing Height: 2.44[m]    Building Footprint Area: 100[m2] 
Subsurface Foundation Area: 106[m2]    Building Crack Ratio: 0.00038[unitless] 
Foundation Slab Thickness: 0.1[m]  

EXPOSURE PARAMETERS 
Exposure Duration: carcinogens 30 [years]     non-carcinogens: 30 [years] 
Exposure Frequency: carcinogens 350 [days/year]     non-carcinogens: 365 
[days/year] 
Averaging Time: carcinogens 70 [years]     non-carcinogens: 30 [years]  

JOHNSON & ETTINGER SIMULATION RESULTS 
Effective Diffusion Coefficient (DTeff): 0.004744[cm2/s] 

Ground Water to Indoor Air Attenuation Factor (αGW) = 0.000988 
 
1Low Indoor Air Prediction: 214.0 [μg/m3] or   39.85 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 0.009674  Hazard Risk of this concentration: 
5.350 
 
Best Estimate Indoor Air Prediction: 220.0[μg/m3] or   40.96 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 0.009944  Hazard Risk of this concentration: 
5.499 
 
2High Indoor Air Prediction: 226.1[μg/m3] or   42.11 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 0.01022  Hazard Risk of this concentration: 
5.654 

Based on parameter analysis: Advection is the dominant mechanism across foundation.  

1"Low Prediction" concentrations produced with HIGHEST moisture content and DEEPEST depth to contamination.

 

2"High Prediction" concentrations produced with LOWEST moisture content and SHALLOWEST depth to 
contamination.  

Sida 1 av 1

2012-12-07http://www.epa.gov/athens/learn2model/part-two/onsite/JnE_lite_forward.html

SELD10133
Typewriter
BILAGA PM9:14

SELD10133
Line

SELD10133
Line



INDOOR AIR SIMULATION RESULTS 

Screening-Level Johnson and Ettinger Model 

 
Site Name:   Garvaren 5 - Simrishamn - hösten 2012 
Report Date: Fri Dec 7 05:12:40 UTC+0100 2012 
Report Generated From: http://www.epa.gov/athens/learn2model/part-
two/onsite/JnE_lite_forward.htm  
Type of sample: SOIL GAS    Concentration = 10[μg/m3] 
Depth of soil gas sample: 0.3m +/- 0.05m 
Average soil/ground water temperature:   8C 

CHEMICAL PROPERTIES 
Chemical of Concern: Trichloroethylene    CAS Number: 79016 
Molecular Weight: 131.39 [g/mole]    Henrys Constant: 0.1855208 [unitless] 
Diffusivity in Air: 7.900e-2 [cm2/sec]    Diffusivity in Water: 9.100e-6 [cm2/sec] 
Unit Risk Factor: 0.00011 [(μg/m3)-1]    Reference Concentration: 0.04 [mg/m3]  

SOIL PROPERTIES 
Soil Type: Sand    Total Porosity: 0.375 
Unsaturated Zone Moisture Content: 
    low= 0.053  best estimate= 0.054  high= 0.055 
Capillary Zone Moisture Content: 0.253    Height of Capillary Rise: 0.17 [m] 
Soil-Gas Flow Rate into Building: 5 [L/min]  

BUILDING PROPERTIES 
Building Type: Slab-on-Grade    Air Exchange Rate: 0.25[hr-1] 
Building Mixing Height: 2.44[m]    Building Footprint Area: 100[m2] 
Subsurface Foundation Area: 106[m2]    Building Crack Ratio: 0.00038[unitless] 
Foundation Slab Thickness: 0.1[m]  

EXPOSURE PARAMETERS 
Exposure Duration: carcinogens 30 [years]     non-carcinogens: 30 [years] 
Exposure Frequency: carcinogens 350 [days/year]     non-carcinogens: 365 
[days/year] 
Averaging Time: carcinogens 70 [years]     non-carcinogens: 30 [years]  

JOHNSON & ETTINGER SIMULATION RESULTS 
Effective Diffusion Coefficient (Deff): 0.01277[cm2/s] 

Soil Gas to Indoor Air Attenuation Factor (αSG) = 0.004151 
 
1Low Indoor Air Prediction: 0.04039 [μg/m3] or   0.007521 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 1.826e-6  Hazard Risk of this concentration: 
0.001010 
 
Best Estimate Indoor Air Prediction: 0.04151[μg/m3] or   0.007730 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 1.877e-6  Hazard Risk of this concentration: 
0.001038 
 
2High Indoor Air Prediction: 0.04268[μg/m3] or   0.007947 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 1.929e-6  Hazard Risk of this concentration: 
0.001067 

Based on parameter analysis: Advection is the dominant mechanism across foundation.  

1"Low Prediction" concentrations produced with HIGHEST moisture content and DEEPEST depth to contamination.

 

2"High Prediction" concentrations produced with LOWEST moisture content and SHALLOWEST depth to 
contamination.  
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INDOOR AIR SIMULATION RESULTS 

Screening-Level Johnson and Ettinger Model 

 
Site Name:   Garvaren 5 
Report Date: Wed Dec 12 14:11:16 UTC+0100 2012 
Report Generated From: http://www.epa.gov/athens/learn2model/part-
two/onsite/JnE_lite_forward.htm  
Type of sample: GROUND WATER    Concentration = 1[μg/L] 
Depth to ground water table: 2.8m +/- 0.2m 
Average soil/ground water temperature:   8C 

CHEMICAL PROPERTIES 
Chemical of Concern: Trichloroethylene    CAS Number: 79016 
Molecular Weight: 131.39 [g/mole]    Henrys Constant: 0.1855208 [unitless] 
Diffusivity in Air: 7.900e-2 [cm2/sec]    Diffusivity in Water: 9.100e-6 [cm2/sec] 
Unit Risk Factor: 0.00011 [(μg/m3)-1]    Reference Concentration: 0.04 [mg/m3]  

SOIL PROPERTIES 
Soil Type: Sand    Total Porosity: 0.375 
Unsaturated Zone Moisture Content: 
    low= 0.053  best estimate= 0.054  high= 0.055 
Capillary Zone Moisture Content: 0.253    Height of Capillary Rise: 0.17 [m] 
Soil-Gas Flow Rate into Building: 5 [L/min]  

BUILDING PROPERTIES 
Building Type: Slab-on-Grade    Air Exchange Rate: 0.25[hr-1] 
Building Mixing Height: 2.44[m]    Building Footprint Area: 100[m2] 
Subsurface Foundation Area: 106[m2]    Building Crack Ratio: 0.00038[unitless] 
Foundation Slab Thickness: 0.1[m]  

EXPOSURE PARAMETERS 
Exposure Duration: carcinogens 30 [years]     non-carcinogens: 30 [years] 
Exposure Frequency: carcinogens 350 [days/year]     non-carcinogens: 365 
[days/year] 
Averaging Time: carcinogens 70 [years]     non-carcinogens: 30 [years]  

JOHNSON & ETTINGER SIMULATION RESULTS 
Effective Diffusion Coefficient (DTeff): 0.005212[cm2/s] 

Ground Water to Indoor Air Attenuation Factor (αGW) = 0.0009415 
 
1Low Indoor Air Prediction: 0.1701 [μg/m3] or   0.03167 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 7.688e-6  Hazard Risk of this concentration: 
0.004252 
 
Best Estimate Indoor Air Prediction: 0.1747[μg/m3] or   0.03252 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 7.896e-6  Hazard Risk of this concentration: 
0.004367 
 
2High Indoor Air Prediction: 0.1794[μg/m3] or   0.03341 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 8.111e-6  Hazard Risk of this concentration: 
0.004486 

Based on parameter analysis: Advection is the dominant mechanism across foundation.  

1"Low Prediction" concentrations produced with HIGHEST moisture content and DEEPEST depth to contamination.

 

2"High Prediction" concentrations produced with LOWEST moisture content and SHALLOWEST depth to 
contamination.  
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INDOOR AIR SIMULATION RESULTS 

Screening-Level Johnson and Ettinger Model 

 
Site Name:   Garvaren 5 - Simrishamn - hösten 2012 
Report Date: Fri Dec 7 05:14:11 UTC+0100 2012 
Report Generated From: http://www.epa.gov/athens/learn2model/part-
two/onsite/JnE_lite_forward.htm  
Type of sample: SOIL GAS    Concentration = 50[μg/m3] 
Depth of soil gas sample: 0.3m +/- 0.05m 
Average soil/ground water temperature:   8C 

CHEMICAL PROPERTIES 
Chemical of Concern: Trichloroethylene    CAS Number: 79016 
Molecular Weight: 131.39 [g/mole]    Henrys Constant: 0.1855208 [unitless] 
Diffusivity in Air: 7.900e-2 [cm2/sec]    Diffusivity in Water: 9.100e-6 [cm2/sec] 
Unit Risk Factor: 0.00011 [(μg/m3)-1]    Reference Concentration: 0.04 [mg/m3]  

SOIL PROPERTIES 
Soil Type: Sand    Total Porosity: 0.375 
Unsaturated Zone Moisture Content: 
    low= 0.053  best estimate= 0.054  high= 0.055 
Capillary Zone Moisture Content: 0.253    Height of Capillary Rise: 0.17 [m] 
Soil-Gas Flow Rate into Building: 5 [L/min]  

BUILDING PROPERTIES 
Building Type: Slab-on-Grade    Air Exchange Rate: 0.25[hr-1] 
Building Mixing Height: 2.44[m]    Building Footprint Area: 100[m2] 
Subsurface Foundation Area: 106[m2]    Building Crack Ratio: 0.00038[unitless] 
Foundation Slab Thickness: 0.1[m]  

EXPOSURE PARAMETERS 
Exposure Duration: carcinogens 30 [years]     non-carcinogens: 30 [years] 
Exposure Frequency: carcinogens 350 [days/year]     non-carcinogens: 365 
[days/year] 
Averaging Time: carcinogens 70 [years]     non-carcinogens: 30 [years]  

JOHNSON & ETTINGER SIMULATION RESULTS 
Effective Diffusion Coefficient (Deff): 0.01277[cm2/s] 

Soil Gas to Indoor Air Attenuation Factor (αSG) = 0.004151 
 
1Low Indoor Air Prediction: 0.2019 [μg/m3] or   0.03760 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 9.129e-6  Hazard Risk of this concentration: 
0.005048 
 
Best Estimate Indoor Air Prediction: 0.2076[μg/m3] or   0.03865 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 9.383e-6  Hazard Risk of this concentration: 
0.005189 
 
2High Indoor Air Prediction: 0.2134[μg/m3] or   0.03974 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 9.647e-6  Hazard Risk of this concentration: 
0.005335 

Based on parameter analysis: Advection is the dominant mechanism across foundation.  

1"Low Prediction" concentrations produced with HIGHEST moisture content and DEEPEST depth to contamination.

 

2"High Prediction" concentrations produced with LOWEST moisture content and SHALLOWEST depth to 
contamination.  
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INDOOR AIR SIMULATION RESULTS 

Screening-Level Johnson and Ettinger Model 

 
Site Name:   Garvaren 5 
Report Date: Wed Dec 12 14:15:56 UTC+0100 2012 
Report Generated From: http://www.epa.gov/athens/learn2model/part-
two/onsite/JnE_lite_forward.htm  
Type of sample: GROUND WATER    Concentration = 5[μg/L] 
Depth to ground water table: 2.8m +/- 0.2m 
Average soil/ground water temperature:   8C 

CHEMICAL PROPERTIES 
Chemical of Concern: Trichloroethylene    CAS Number: 79016 
Molecular Weight: 131.39 [g/mole]    Henrys Constant: 0.1855208 [unitless] 
Diffusivity in Air: 7.900e-2 [cm2/sec]    Diffusivity in Water: 9.100e-6 [cm2/sec] 
Unit Risk Factor: 0.00011 [(μg/m3)-1]    Reference Concentration: 0.04 [mg/m3]  

SOIL PROPERTIES 
Soil Type: Sand    Total Porosity: 0.375 
Unsaturated Zone Moisture Content: 
    low= 0.053  best estimate= 0.054  high= 0.055 
Capillary Zone Moisture Content: 0.253    Height of Capillary Rise: 0.17 [m] 
Soil-Gas Flow Rate into Building: 5 [L/min]  

BUILDING PROPERTIES 
Building Type: Slab-on-Grade    Air Exchange Rate: 0.25[hr-1] 
Building Mixing Height: 2.44[m]    Building Footprint Area: 100[m2] 
Subsurface Foundation Area: 106[m2]    Building Crack Ratio: 0.00038[unitless] 
Foundation Slab Thickness: 0.1[m]  

EXPOSURE PARAMETERS 
Exposure Duration: carcinogens 30 [years]     non-carcinogens: 30 [years] 
Exposure Frequency: carcinogens 350 [days/year]     non-carcinogens: 365 
[days/year] 
Averaging Time: carcinogens 70 [years]     non-carcinogens: 30 [years]  

JOHNSON & ETTINGER SIMULATION RESULTS 
Effective Diffusion Coefficient (DTeff): 0.005212[cm2/s] 

Ground Water to Indoor Air Attenuation Factor (αGW) = 0.0009415 
 
1Low Indoor Air Prediction: 0.8503 [μg/m3] or   0.1583 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 3.844e-5  Hazard Risk of this concentration: 
0.02126 
 
Best Estimate Indoor Air Prediction: 0.8733[μg/m3] or   0.1626 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 3.948e-5  Hazard Risk of this concentration: 
0.02183 
 
2High Indoor Air Prediction: 0.8971[μg/m3] or   0.1670 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 4.055e-5  Hazard Risk of this concentration: 
0.02243 

Based on parameter analysis: Advection is the dominant mechanism across foundation.  

1"Low Prediction" concentrations produced with HIGHEST moisture content and DEEPEST depth to contamination.

 

2"High Prediction" concentrations produced with LOWEST moisture content and SHALLOWEST depth to 
contamination.  
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INDOOR AIR SIMULATION RESULTS 

Screening-Level Johnson and Ettinger Model 

 
Site Name:   Garvaren 7 - Simrishamn - hösten 2012 - GV14 
Report Date: Fri Dec 7 06:25:02 UTC+0100 2012 
Report Generated From: http://www.epa.gov/athens/learn2model/part-
two/onsite/JnE_lite_forward.htm  
Type of sample: SOIL GAS    Concentration = 570[μg/m3] 
Depth of soil gas sample: 0.3m +/- 0.05m 
Average soil/ground water temperature:   8C 

CHEMICAL PROPERTIES 
Chemical of Concern: Trichloroethylene    CAS Number: 79016 
Molecular Weight: 131.39 [g/mole]    Henrys Constant: 0.1855208 [unitless] 
Diffusivity in Air: 7.900e-2 [cm2/sec]    Diffusivity in Water: 9.100e-6 [cm2/sec] 
Unit Risk Factor: 0.00011 [(μg/m3)-1]    Reference Concentration: 0.04 [mg/m3]  

SOIL PROPERTIES 
Soil Type: Sand    Total Porosity: 0.375 
Unsaturated Zone Moisture Content: 
    low= 0.053  best estimate= 0.054  high= 0.055 
Capillary Zone Moisture Content: 0.253    Height of Capillary Rise: 0.17 [m] 
Soil-Gas Flow Rate into Building: 5 [L/min]  

BUILDING PROPERTIES 
Building Type: Slab-on-Grade    Air Exchange Rate: 0.25[hr-1] 
Building Mixing Height: 2.44[m]    Building Footprint Area: 100[m2] 
Subsurface Foundation Area: 106[m2]    Building Crack Ratio: 0.00038[unitless] 
Foundation Slab Thickness: 0.1[m]  

EXPOSURE PARAMETERS 
Exposure Duration: carcinogens 30 [years]     non-carcinogens: 30 [years] 
Exposure Frequency: carcinogens 350 [days/year]     non-carcinogens: 365 
[days/year] 
Averaging Time: carcinogens 70 [years]     non-carcinogens: 30 [years]  

JOHNSON & ETTINGER SIMULATION RESULTS 
Effective Diffusion Coefficient (Deff): 0.01277[cm2/s] 

Soil Gas to Indoor Air Attenuation Factor (αSG) = 0.004151 
 
1Low Indoor Air Prediction: 2.302 [μg/m3] or   0.4287 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 1.041e-4  Hazard Risk of this concentration: 
0.05755 
 
Best Estimate Indoor Air Prediction: 2.366[μg/m3] or   0.4406 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 1.070e-4  Hazard Risk of this concentration: 
0.05916 
 
2High Indoor Air Prediction: 2.433[μg/m3] or   0.4530 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 1.100e-4  Hazard Risk of this concentration: 
0.06082 

Based on parameter analysis: Advection is the dominant mechanism across foundation.  

1"Low Prediction" concentrations produced with HIGHEST moisture content and DEEPEST depth to contamination.

 

2"High Prediction" concentrations produced with LOWEST moisture content and SHALLOWEST depth to 
contamination.  
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INDOOR AIR SIMULATION RESULTS 

Screening-Level Johnson and Ettinger Model 

 
Site Name:   Garvaren 7 
Report Date: Wed Dec 12 14:26:11 UTC+0100 2012 
Report Generated From: http://www.epa.gov/athens/learn2model/part-
two/onsite/JnE_lite_forward.htm  
Type of sample: GROUND WATER    Concentration = 38[μg/L] 
Depth to ground water table: 4.5m +/- 0.2m 
Average soil/ground water temperature:   8C 

CHEMICAL PROPERTIES 
Chemical of Concern: Trichloroethylene    CAS Number: 79016 
Molecular Weight: 131.39 [g/mole]    Henrys Constant: 0.1855208 [unitless] 
Diffusivity in Air: 7.900e-2 [cm2/sec]    Diffusivity in Water: 9.100e-6 [cm2/sec] 
Unit Risk Factor: 0.00011 [(μg/m3)-1]    Reference Concentration: 0.04 [mg/m3]  

SOIL PROPERTIES 
Soil Type: Sand    Total Porosity: 0.375 
Unsaturated Zone Moisture Content: 
    low= 0.053  best estimate= 0.054  high= 0.055 
Capillary Zone Moisture Content: 0.253    Height of Capillary Rise: 0.17 [m] 
Soil-Gas Flow Rate into Building: 5 [L/min]  

BUILDING PROPERTIES 
Building Type: Slab-on-Grade    Air Exchange Rate: 0.25[hr-1] 
Building Mixing Height: 2.44[m]    Building Footprint Area: 100[m2] 
Subsurface Foundation Area: 106[m2]    Building Crack Ratio: 0.00038[unitless] 
Foundation Slab Thickness: 0.1[m]  

EXPOSURE PARAMETERS 
Exposure Duration: carcinogens 30 [years]     non-carcinogens: 30 [years] 
Exposure Frequency: carcinogens 350 [days/year]     non-carcinogens: 365 
[days/year] 
Averaging Time: carcinogens 70 [years]     non-carcinogens: 30 [years]  

JOHNSON & ETTINGER SIMULATION RESULTS 
Effective Diffusion Coefficient (DTeff): 0.006713[cm2/s] 

Ground Water to Indoor Air Attenuation Factor (αGW) = 0.0007843 
 
1Low Indoor Air Prediction: 5.398 [μg/m3] or   1.005 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 2.440e-4  Hazard Risk of this concentration: 
0.1350 
 
Best Estimate Indoor Air Prediction: 5.529[μg/m3] or   1.030 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 2.500e-4  Hazard Risk of this concentration: 
0.1382 
 
2High Indoor Air Prediction: 5.664[μg/m3] or   1.055 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 2.561e-4  Hazard Risk of this concentration: 
0.1416 

Based on parameter analysis: Advection is the dominant mechanism across foundation.  

1"Low Prediction" concentrations produced with HIGHEST moisture content and DEEPEST depth to contamination.

 

2"High Prediction" concentrations produced with LOWEST moisture content and SHALLOWEST depth to 
contamination.  
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2012-12-17, kl. 23:31

Uttagsrapport Eget scenario: MKM Naturvårdsverket, version 1.00
Generellt scenario: MKM

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Trikloreten 0,60 mg/kg Skydd av grundvatten
Tetrakloreten 1,2 mg/kg Skydd av grundvatten
    
    
Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario

MKM MKM
Inga avvikelser i inmatningsbladet,    
de två scenarierna är identiska. - -  
    
    
Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  
Inga avvikelser i modellparametrar. - -  
    
    
Egendefinierade ämnen    
Inga egendefinierade ämnen används.    
    
    
    

Standardscenario för mindre känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för förorenad mark.

Beskrivning

Bilaga - riskbedömning av jord - Garvaren sida 1 Blad Uttagsrapport
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2012-12-17, kl. 23:29

Uttagsrapport Eget scenario: HÄLSA + MILJÖ - nära markytan Naturvårdsverket, version 1.00
Generellt scenario: MKM

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Trikloreten 6,0 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor
Tetrakloreten 30 mg/kg Skydd av markmiljö
    
    
Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario

HÄLSA + MILJÖ - nära markytan MKM
Skydd av grundvatten utförs ej utförs Kommentar saknas!
    
    
Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  
Inga avvikelser i modellparametrar. - -  
    
    
Egendefinierade ämnen    
Inga egendefinierade ämnen används.    
    
    
    

Standardscenario för mindre känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för förorenad mark.

Beskrivning

Bilaga - riskbedömning av jord - Garvaren sida 1 Blad Uttagsrapport
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2012-12-17, kl. 23:24

Uttagsrapport Eget scenario: HÄLSA + MILJÖ Naturvårdsverket, version 1.00
Generellt scenario: MKM

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Trikloreten 30 mg/kg Skydd av markmiljö
Tetrakloreten 30 mg/kg Skydd av markmiljö
    
    
Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario

HÄLSA + MILJÖ MKM
Djup till förorening 2 0,35 m Kommentar saknas!
Skydd av grundvatten utförs ej utförs Kommentar saknas!
    
    
Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  
Inga avvikelser i modellparametrar. - -  
    
    
Egendefinierade ämnen    
Inga egendefinierade ämnen används.    
    
    
    

Standardscenario för mindre känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för förorenad mark.

Beskrivning

Bilaga - riskbedömning av jord - Garvaren sida 1 Blad Uttagsrapport
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2012-12-17, kl. 23:22

Uttagsrapport Eget scenario: HÄLSA - Garvaren Naturvårdsverket, version 1.00
Generellt scenario: MKM

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Trikloreten 30 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor
Tetrakloreten 120 mg/kg Skydd av ytvatten
    
    
Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario

HÄLSA - Garvaren MKM
Djup till förorening 2 0,35 m Kommentar saknas!
Markmiljö beaktas i sammanvägning 
hälsa/miljö

utförs ej utförs Kommentar saknas!

Skydd av grundvatten utförs ej utförs Kommentar saknas!
    
    
Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  
Inga avvikelser i modellparametrar. - -  
    
    
Egendefinierade ämnen    
Inga egendefinierade ämnen används.    
    
    
    

Standardscenario för mindre känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för förorenad mark.

Beskrivning

Bilaga - riskbedömning av jord - Garvaren sida 1 Blad Uttagsrapport
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2012-12-20, kl. 10:28

Uttagsrapport Eget scenario: HÄLSA exkl ånga - Garvaren Naturvårdsverket, version 1.00
Generellt scenario: MKM

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Trikloreten 50 mg/kg Skydd av ytvatten
Tetrakloreten 120 mg/kg Skydd av ytvatten
    
    
Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario

HÄLSA exkl ånga - Garvaren MKM
Inandning av ånga beaktas ej beaktas Kommentar saknas!
Djup till förorening 2 0,35 m Kommentar saknas!
Markmiljö beaktas i sammanvägning 
hälsa/miljö

utförs ej utförs Kommentar saknas!

Skydd av grundvatten utförs ej utförs Kommentar saknas!
    
    
Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  
Inga avvikelser i modellparametrar. - -  
    
    
Egendefinierade ämnen    
Inga egendefinierade ämnen används.    
    
    
    

Standardscenario för mindre känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för förorenad mark.

Beskrivning

Bilaga - riskbedömning av jord - Garvaren sida 1 Blad Uttagsrapport
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TARGET MEDIA CONCENTRATION RESULTS 

Screening-Level Johnson and Ettinger Model 

Site Name:   Garvaren 
Report Date:   Mon Dec 17 12:14:26 UTC+0100 2012 
Report Generated From: http://www.epa.gov/athens/learn2model/part-
two/onsite/JnE_lite.htm  
Depth to contamination from bottom of foundation:   2m  +/- 0.2m 
Average ground water temperature:   8C 

CHEMICAL PROPERTIES 
Chemical of Concern: Tetrachloroethylene    CAS Number: 127184 
Molecular Weight: 165.83[g/mole]    Henrys Constant: 0.2995118[unitless] 
Diffusivity in Air: 7.200e-2[cm2/sec]    Diffusivity in Water: 8.200e-6[cm2/sec] 
Unit Risk Factor: 0.000003[(μg/m3)-1]    Reference Concentration: 0[mg/m3]  

SOIL PROPERTIES 
Soil Type: Sand    Total Porosity: 0.375 
Unsaturated Zone Moisture Content: 
    low= 0.053    best estimate= 0.054    high= 0.055 
Capillary Zone Moisture Content: 0.253    Height of Capillary Rise: 0.17[m] 
Soil-Gas Flow Rate into Building: 5 [L/min]  

BUILDING PROPERTIES 
Building Type: Slab-on-Grade    Air Exchange Rate: 0.25[hr-1] 
Building Mixing Height: 2.44[m]    Building Footprint Area: 100[m2] 
Subsurface Foundation Area: 106[m2]    Building Crack Ratio: 0.00038[unitless] 
Foundation Slab Thickness: 0.1[m]  

EXPOSURE PARAMETERS 
Exposure Duration: carcinogens 30 [years]     non-carcinogens: 30 [years] 
Exposure Frequency: carcinogens 350 [days/year]     non-carcinogens: 365 [days/year] 
Averaging Time: carcinogens 70 [years]     non-carcinogens: 30 [years] 
Risk Factor for carcinogens: 1E-5    Target Hazard Quotient for non-carcinogens: 1  

JOHNSON & ETTINGER SIMULATION RESULTS 
Effective Diffusion Coefficients: 
    Unsaturated Zone(Deff): 0.01164[cm2/s] 

    Unsaturated Zone + Capillary Zone (DTeff): 0.003833[cm
2/s] 

 
Soil Gas Attenuation Factor (αSG):   0.002092 
Ground Water Attenuation Factor (αGW):   0.000964 
Target Concentrations are based on CANCER risk. 
Target Indoor Air Concentration: 8.111[μg/m3] or   1.197[ppbv]  

1Less Protective Target Concentrations

 

Soil Gas:   4126.[μg/m3] or   608.7[ppbv];   Ground Water:   28.92[μg/L]  

Best Estimate Target Concentrations 
Soil Gas:   3877.[μg/m3] or   572.0[ppbv];   Ground Water:   28.09[μg/L]  

2More Protective Target Concentrations

 

Soil Gas:   3634.[μg/m3] or   536.1[ppbv];   Ground Water:   27.29[μg/L] 

Based on parameter analysis: Advection is the dominant mechanism across foundation.  

1"Less Protective" concentrations produced with HIGHEST moisture content and DEEPEST depth to contamination.

 

2"More Protective" concentrations produced with LOWEST moisture content and SHALLOWEST depth to contamination.  
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TARGET MEDIA CONCENTRATION RESULTS 

Screening-Level Johnson and Ettinger Model 

Site Name:   Garvaren 
Report Date:   Mon Dec 17 12:16:50 UTC+0100 2012 
Report Generated From: http://www.epa.gov/athens/learn2model/part-
two/onsite/JnE_lite.htm  
Depth to contamination from bottom of foundation:   2m  +/- 0.2m 
Average ground water temperature:   8C 

CHEMICAL PROPERTIES 
Chemical of Concern: Trichloroethylene    CAS Number: 79016 
Molecular Weight: 131.39[g/mole]    Henrys Constant: 0.1855208[unitless] 
Diffusivity in Air: 7.900e-2[cm2/sec]    Diffusivity in Water: 9.100e-6[cm2/sec] 
Unit Risk Factor: 0.00011[(μg/m3)-1]    Reference Concentration: 0.04[mg/m3]  

SOIL PROPERTIES 
Soil Type: Sand    Total Porosity: 0.375 
Unsaturated Zone Moisture Content: 
    low= 0.053    best estimate= 0.054    high= 0.055 
Capillary Zone Moisture Content: 0.253    Height of Capillary Rise: 0.17[m] 
Soil-Gas Flow Rate into Building: 5 [L/min]  

BUILDING PROPERTIES 
Building Type: Slab-on-Grade    Air Exchange Rate: 0.25[hr-1] 
Building Mixing Height: 2.44[m]    Building Footprint Area: 100[m2] 
Subsurface Foundation Area: 106[m2]    Building Crack Ratio: 0.00038[unitless] 
Foundation Slab Thickness: 0.1[m]  

EXPOSURE PARAMETERS 
Exposure Duration: carcinogens 30 [years]     non-carcinogens: 30 [years] 
Exposure Frequency: carcinogens 350 [days/year]     non-carcinogens: 365 [days/year] 
Averaging Time: carcinogens 70 [years]     non-carcinogens: 30 [years] 
Risk Factor for carcinogens: 1E-5    Target Hazard Quotient for non-carcinogens: 1  

JOHNSON & ETTINGER SIMULATION RESULTS 
Effective Diffusion Coefficients: 
    Unsaturated Zone(Deff): 0.01277[cm2/s] 

    Unsaturated Zone + Capillary Zone (DTeff): 0.004214[cm
2/s] 

 
Soil Gas Attenuation Factor (αSG):   0.002204 
Ground Water Attenuation Factor (αGW):   0.001039 
Target Concentrations are based on CANCER risk. 
Target Indoor Air Concentration: 0.2212[μg/m3] or   0.04119[ppbv]  

1Less Protective Target Concentrations

 

Soil Gas:   106.5[μg/m3] or   19.84[ppbv];   Ground Water:   1.180[μg/L]  

Best Estimate Target Concentrations 
Soil Gas:   100.4[μg/m3] or   18.69[ppbv];   Ground Water:   1.147[μg/L]  

2More Protective Target Concentrations

 

Soil Gas:   94.31[μg/m3] or   17.56[ppbv];   Ground Water:   1.115[μg/L] 

Based on parameter analysis: Advection is the dominant mechanism across foundation.  

1"Less Protective" concentrations produced with HIGHEST moisture content and DEEPEST depth to contamination.

 

2"More Protective" concentrations produced with LOWEST moisture content and SHALLOWEST depth to contamination.  
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TARGET MEDIA CONCENTRATION RESULTS 

Screening-Level Johnson and Ettinger Model 

Site Name:   Garvaren 
Report Date:   Mon Dec 17 12:18:30 UTC+0100 2012 
Report Generated From: http://www.epa.gov/athens/learn2model/part-
two/onsite/JnE_lite.htm  
Depth to contamination from bottom of foundation:   2m  +/- 0.2m 
Average ground water temperature:   8C 

CHEMICAL PROPERTIES 
Chemical of Concern: cis-1,2-Dichloroethylene    CAS Number: 156592 
Molecular Weight: 96.94[g/mole]    Henrys Constant: 0.07995838[unitless] 
Diffusivity in Air: 7.360e-2[cm2/sec]    Diffusivity in Water: 1.130e-5[cm2/sec] 
Unit Risk Factor: 0[(μg/m3)-1]    Reference Concentration: 0.035[mg/m3]  

SOIL PROPERTIES 
Soil Type: Sand    Total Porosity: 0.375 
Unsaturated Zone Moisture Content: 
    low= 0.053    best estimate= 0.054    high= 0.055 
Capillary Zone Moisture Content: 0.253    Height of Capillary Rise: 0.17[m] 
Soil-Gas Flow Rate into Building: 5 [L/min]  

BUILDING PROPERTIES 
Building Type: Slab-on-Grade    Air Exchange Rate: 0.25[hr-1] 
Building Mixing Height: 2.44[m]    Building Footprint Area: 100[m2] 
Subsurface Foundation Area: 106[m2]    Building Crack Ratio: 0.00038[unitless] 
Foundation Slab Thickness: 0.1[m]  

EXPOSURE PARAMETERS 
Exposure Duration: carcinogens 30 [years]     non-carcinogens: 30 [years] 
Exposure Frequency: carcinogens 350 [days/year]     non-carcinogens: 365 [days/year] 
Averaging Time: carcinogens 70 [years]     non-carcinogens: 30 [years] 
Risk Factor for carcinogens: 1E-5    Target Hazard Quotient for non-carcinogens: 1  

JOHNSON & ETTINGER SIMULATION RESULTS 
Effective Diffusion Coefficients: 
    Unsaturated Zone(Deff): 0.0119[cm2/s] 

    Unsaturated Zone + Capillary Zone (DTeff): 0.003966[cm
2/s] 

 
Soil Gas Attenuation Factor (αSG):   0.002118 
Ground Water Attenuation Factor (αGW):   0.0009906 
Target Concentrations are based on NON-CANCER risk. 
Target Indoor Air Concentration: 35[μg/m3] or   8.833[ppbv]  

1Less Protective Target Concentrations

 

Soil Gas:   1.757e4[μg/m3] or   4434.[ppbv];   Ground Water:   454.9[μg/L]  

Best Estimate Target Concentrations 
Soil Gas:   1.652e4[μg/m3] or   4170.[ppbv];   Ground Water:   441.9[μg/L]  

2More Protective Target Concentrations

 

Soil Gas:   1.549e4[μg/m3] or   3910.[ppbv];   Ground Water:   429.1[μg/L] 

Based on parameter analysis: Advection is the dominant mechanism across foundation.  

1"Less Protective" concentrations produced with HIGHEST moisture content and DEEPEST depth to contamination.

 

2"More Protective" concentrations produced with LOWEST moisture content and SHALLOWEST depth to contamination.  
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TARGET MEDIA CONCENTRATION RESULTS 

Screening-Level Johnson and Ettinger Model 

Site Name:   Garvaren 
Report Date:   Mon Dec 17 12:19:36 UTC+0100 2012 
Report Generated From: http://www.epa.gov/athens/learn2model/part-
two/onsite/JnE_lite.htm  
Depth to contamination from bottom of foundation:   2m  +/- 0.2m 
Average ground water temperature:   8C 

CHEMICAL PROPERTIES 
Chemical of Concern: Vinyl chloride (chloroethene)    CAS Number: 75014 
Molecular Weight: 62.5[g/mole]    Henrys Constant: 0.6993355[unitless] 
Diffusivity in Air: 0.1060[cm2/sec]    Diffusivity in Water: 1.230e-5[cm2/sec] 
Unit Risk Factor: 0.0000088[(μg/m3)-1]    Reference Concentration: 0.1[mg/m3]  

SOIL PROPERTIES 
Soil Type: Sand    Total Porosity: 0.375 
Unsaturated Zone Moisture Content: 
    low= 0.053    best estimate= 0.054    high= 0.055 
Capillary Zone Moisture Content: 0.253    Height of Capillary Rise: 0.17[m] 
Soil-Gas Flow Rate into Building: 5 [L/min]  

BUILDING PROPERTIES 
Building Type: Slab-on-Grade    Air Exchange Rate: 0.25[hr-1] 
Building Mixing Height: 2.44[m]    Building Footprint Area: 100[m2] 
Subsurface Foundation Area: 106[m2]    Building Crack Ratio: 0.00038[unitless] 
Foundation Slab Thickness: 0.1[m]  

EXPOSURE PARAMETERS 
Exposure Duration: carcinogens 30 [years]     non-carcinogens: 30 [years] 
Exposure Frequency: carcinogens 350 [days/year]     non-carcinogens: 365 [days/year] 
Averaging Time: carcinogens 70 [years]     non-carcinogens: 30 [years] 
Risk Factor for carcinogens: 1E-5    Target Hazard Quotient for non-carcinogens: 1  

JOHNSON & ETTINGER SIMULATION RESULTS 
Effective Diffusion Coefficients: 
    Unsaturated Zone(Deff): 0.01714[cm2/s] 

    Unsaturated Zone + Capillary Zone (DTeff): 0.005634[cm
2/s] 

 
Soil Gas Attenuation Factor (αSG):   0.002565 
Ground Water Attenuation Factor (αGW):   0.001297 
Target Concentrations are based on CANCER risk. 
Target Indoor Air Concentration: 2.765[μg/m3] or   1.082[ppbv]  

1Less Protective Target Concentrations

 

Soil Gas:   1136.[μg/m3] or   444.6[ppbv];   Ground Water:   3.129[μg/L]  

Best Estimate Target Concentrations 
Soil Gas:   1078.[μg/m3] or   422.0[ppbv];   Ground Water:   3.048[μg/L]  

2More Protective Target Concentrations

 

Soil Gas:   1022.[μg/m3] or   400.0[ppbv];   Ground Water:   2.968[μg/L] 

Based on parameter analysis: Advection is the dominant mechanism across foundation.  

1"Less Protective" concentrations produced with HIGHEST moisture content and DEEPEST depth to contamination.

 

2"More Protective" concentrations produced with LOWEST moisture content and SHALLOWEST depth to contamination.  
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INDOOR AIR SIMULATION RESULTS 

Screening-Level Johnson and Ettinger Model 

 
Site Name:   Garvaren - förslag på riktvärden - bostäder 
Report Date: Sat Dec 15 06:37:18 UTC+0100 2012 
Report Generated From: http://www.epa.gov/athens/learn2model/part-
two/onsite/JnE_lite_forward.htm  
Type of sample: GROUND WATER    Concentration = 700[μg/L] 
Depth to ground water table: 2m +/- 0.2m 
Average soil/ground water temperature:   8C 

CHEMICAL PROPERTIES 
Chemical of Concern: Tetrachloroethylene    CAS Number: 127184 
Molecular Weight: 165.83 [g/mole]    Henrys Constant: 0.2995118 [unitless] 
Diffusivity in Air: 7.200e-2 [cm2/sec]    Diffusivity in Water: 8.200e-6 [cm2/sec] 
Unit Risk Factor: 0.000003 [(μg/m3)-1]    Reference Concentration: 0 [mg/m3]  

SOIL PROPERTIES 
Soil Type: Sand    Total Porosity: 0.375 
Unsaturated Zone Moisture Content: 
    low= 0.053  best estimate= 0.054  high= 0.055 
Capillary Zone Moisture Content: 0.253    Height of Capillary Rise: 0.17 [m] 
Soil-Gas Flow Rate into Building: 5 [L/min]  

BUILDING PROPERTIES 
Building Type: Slab-on-Grade    Air Exchange Rate: 0.25[hr-1] 
Building Mixing Height: 2.44[m]    Building Footprint Area: 100[m2] 
Subsurface Foundation Area: 106[m2]    Building Crack Ratio: 0.00038[unitless] 
Foundation Slab Thickness: 0.1[m]  

EXPOSURE PARAMETERS 
Exposure Duration: carcinogens 30 [years]     non-carcinogens: 30 [years] 
Exposure Frequency: carcinogens 350 [days/year]     non-carcinogens: 365 
[days/year] 
Averaging Time: carcinogens 70 [years]     non-carcinogens: 30 [years]  

JOHNSON & ETTINGER SIMULATION RESULTS 
Effective Diffusion Coefficient (DTeff): 0.003833[cm2/s] 

Ground Water to Indoor Air Attenuation Factor (αGW) = 0.000964 
 
1Low Indoor Air Prediction: 196.4 [μg/m3] or   28.97 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 2.421e-4  Hazard Risk of this concentration: 0. 
 
Best Estimate Indoor Air Prediction: 202.1[μg/m3] or   29.82 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 2.492e-4  Hazard Risk of this concentration: 0. 
 
2High Indoor Air Prediction: 208.1[μg/m3] or   30.70 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 2.565e-4  Hazard Risk of this concentration: 0. 

Based on parameter analysis: Advection is the dominant mechanism across foundation.  

1"Low Prediction" concentrations produced with HIGHEST moisture content and DEEPEST depth to contamination.

 

2"High Prediction" concentrations produced with LOWEST moisture content and SHALLOWEST depth to 
contamination.  
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INDOOR AIR SIMULATION RESULTS 

Screening-Level Johnson and Ettinger Model 

 
Site Name:   Garvaren - förslag på riktvärden - bostäder 
Report Date: Sat Dec 15 06:44:52 UTC+0100 2012 
Report Generated From: http://www.epa.gov/athens/learn2model/part-
two/onsite/JnE_lite_forward.htm  
Type of sample: GROUND WATER    Concentration = 120[μg/L] 
Depth to ground water table: 2m +/- 0.2m 
Average soil/ground water temperature:   8C 

CHEMICAL PROPERTIES 
Chemical of Concern: Trichloroethylene    CAS Number: 79016 
Molecular Weight: 131.39 [g/mole]    Henrys Constant: 0.1855208 [unitless] 
Diffusivity in Air: 7.900e-2 [cm2/sec]    Diffusivity in Water: 9.100e-6 [cm2/sec] 
Unit Risk Factor: 0.00011 [(μg/m3)-1]    Reference Concentration: 0.04 [mg/m3]  

SOIL PROPERTIES 
Soil Type: Sand    Total Porosity: 0.375 
Unsaturated Zone Moisture Content: 
    low= 0.053  best estimate= 0.054  high= 0.055 
Capillary Zone Moisture Content: 0.253    Height of Capillary Rise: 0.17 [m] 
Soil-Gas Flow Rate into Building: 5 [L/min]  

BUILDING PROPERTIES 
Building Type: Slab-on-Grade    Air Exchange Rate: 0.25[hr-1] 
Building Mixing Height: 2.44[m]    Building Footprint Area: 100[m2] 
Subsurface Foundation Area: 106[m2]    Building Crack Ratio: 0.00038[unitless] 
Foundation Slab Thickness: 0.1[m]  

EXPOSURE PARAMETERS 
Exposure Duration: carcinogens 30 [years]     non-carcinogens: 30 [years] 
Exposure Frequency: carcinogens 350 [days/year]     non-carcinogens: 365 
[days/year] 
Averaging Time: carcinogens 70 [years]     non-carcinogens: 30 [years]  

JOHNSON & ETTINGER SIMULATION RESULTS 
Effective Diffusion Coefficient (DTeff): 0.004214[cm2/s] 

Ground Water to Indoor Air Attenuation Factor (αGW) = 0.001039 
 
1Low Indoor Air Prediction: 22.49 [μg/m3] or   4.189 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 0.001017  Hazard Risk of this concentration: 
0.5623 
 
Best Estimate Indoor Air Prediction: 23.14[μg/m3] or   4.309 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 0.001046  Hazard Risk of this concentration: 
0.5785 
 
2High Indoor Air Prediction: 23.81[μg/m3] or   4.434 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 0.001076  Hazard Risk of this concentration: 
0.5953 

Based on parameter analysis: Advection is the dominant mechanism across foundation.  

1"Low Prediction" concentrations produced with HIGHEST moisture content and DEEPEST depth to contamination.

 

2"High Prediction" concentrations produced with LOWEST moisture content and SHALLOWEST depth to 
contamination.  

Sida 1 av 1

2012-12-15http://www.epa.gov/athens/learn2model/part-two/onsite/JnE_lite_forward.html

SELD10133
Typewriter
BILAGA PM9:62

SELD10133
Line

SELD10133
Line



INDOOR AIR SIMULATION RESULTS 

Screening-Level Johnson and Ettinger Model 

 
Site Name:   Garvaren - förslag på riktvärden - bostäder 
Report Date: Sat Dec 15 06:53:21 UTC+0100 2012 
Report Generated From: http://www.epa.gov/athens/learn2model/part-
two/onsite/JnE_lite_forward.htm  
Type of sample: GROUND WATER    Concentration = 440[μg/L] 
Depth to ground water table: 2m +/- 0.2m 
Average soil/ground water temperature:   8C 

CHEMICAL PROPERTIES 
Chemical of Concern: cis-1,2-Dichloroethylene    CAS Number: 156592 
Molecular Weight: 96.94 [g/mole]    Henrys Constant: 0.07995838 [unitless] 
Diffusivity in Air: 7.360e-2 [cm2/sec]    Diffusivity in Water: 1.130e-5 
[cm2/sec] 
Unit Risk Factor: 0 [(μg/m3)-1]    Reference Concentration: 0.035 [mg/m3]  

SOIL PROPERTIES 
Soil Type: Sand    Total Porosity: 0.375 
Unsaturated Zone Moisture Content: 
    low= 0.053  best estimate= 0.054  high= 0.055 
Capillary Zone Moisture Content: 0.253    Height of Capillary Rise: 0.17 [m] 
Soil-Gas Flow Rate into Building: 5 [L/min]  

BUILDING PROPERTIES 
Building Type: Slab-on-Grade    Air Exchange Rate: 0.25[hr-1] 
Building Mixing Height: 2.44[m]    Building Footprint Area: 100[m2] 
Subsurface Foundation Area: 106[m2]    Building Crack Ratio: 0.00038[unitless] 
Foundation Slab Thickness: 0.1[m]  

EXPOSURE PARAMETERS 
Exposure Duration: carcinogens 30 [years]     non-carcinogens: 30 [years] 
Exposure Frequency: carcinogens 350 [days/year]     non-carcinogens: 365 
[days/year] 
Averaging Time: carcinogens 70 [years]     non-carcinogens: 30 [years]  

JOHNSON & ETTINGER SIMULATION RESULTS 
Effective Diffusion Coefficient (DTeff): 0.003966[cm

2/s] 

Ground Water to Indoor Air Attenuation Factor (αGW) = 0.0009906 
 
1Low Indoor Air Prediction: 33.85 [μg/m3] or   8.544 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 0.  Hazard Risk of this concentration: 0.9673 
 
Best Estimate Indoor Air Prediction: 34.85[μg/m3] or   8.796 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 0.  Hazard Risk of this concentration: 0.9957 
 
2High Indoor Air Prediction: 35.89[μg/m3] or   9.057 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 0.  Hazard Risk of this concentration: 1.025 

Based on parameter analysis: Advection is the dominant mechanism across foundation.  

1"Low Prediction" concentrations produced with HIGHEST moisture content and DEEPEST depth to contamination.

 

2"High Prediction" concentrations produced with LOWEST moisture content and SHALLOWEST depth to 
contamination.  
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INDOOR AIR SIMULATION RESULTS 

Screening-Level Johnson and Ettinger Model 

 
Site Name:   Garvaren - förslag på riktvärden - bostäder 
Report Date: Sat Dec 15 07:03:39 UTC+0100 2012 
Report Generated From: http://www.epa.gov/athens/learn2model/part-
two/onsite/JnE_lite_forward.htm  
Type of sample: GROUND WATER    Concentration = 3[μg/L] 
Depth to ground water table: 2m +/- 0.2m 
Average soil/ground water temperature:   8C 

CHEMICAL PROPERTIES 
Chemical of Concern: Vinyl chloride (chloroethene)    CAS Number: 75014 
Molecular Weight: 62.5 [g/mole]    Henrys Constant: 0.6993355 [unitless] 
Diffusivity in Air: 0.1060 [cm2/sec]    Diffusivity in Water: 1.230e-5 [cm2/sec] 
Unit Risk Factor: 0.0000088 [(μg/m3)-1]    Reference Concentration: 0.1 [mg/m3]  

SOIL PROPERTIES 
Soil Type: Sand    Total Porosity: 0.375 
Unsaturated Zone Moisture Content: 
    low= 0.053  best estimate= 0.054  high= 0.055 
Capillary Zone Moisture Content: 0.253    Height of Capillary Rise: 0.17 [m] 
Soil-Gas Flow Rate into Building: 5 [L/min]  

BUILDING PROPERTIES 
Building Type: Slab-on-Grade    Air Exchange Rate: 0.25[hr-1] 
Building Mixing Height: 2.44[m]    Building Footprint Area: 100[m2] 
Subsurface Foundation Area: 106[m2]    Building Crack Ratio: 0.00038[unitless] 
Foundation Slab Thickness: 0.1[m]  

EXPOSURE PARAMETERS 
Exposure Duration: carcinogens 30 [years]     non-carcinogens: 30 [years] 
Exposure Frequency: carcinogens 350 [days/year]     non-carcinogens: 365 
[days/year] 
Averaging Time: carcinogens 70 [years]     non-carcinogens: 30 [years]  

JOHNSON & ETTINGER SIMULATION RESULTS 
Effective Diffusion Coefficient (DTeff): 0.005634[cm2/s] 

Ground Water to Indoor Air Attenuation Factor (αGW) = 0.001297 
 
1Low Indoor Air Prediction: 2.651 [μg/m3] or   1.038 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 9.587e-6  Hazard Risk of this concentration: 
0.02651 
 
Best Estimate Indoor Air Prediction: 2.722[μg/m3] or   1.065 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 9.843e-6  Hazard Risk of this concentration: 
0.02722 
 
2High Indoor Air Prediction: 2.795[μg/m3] or   1.094 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 1.011e-5  Hazard Risk of this concentration: 
0.02795 

Based on parameter analysis: Advection is the dominant mechanism across foundation.  

1"Low Prediction" concentrations produced with HIGHEST moisture content and DEEPEST depth to contamination.

 

2"High Prediction" concentrations produced with LOWEST moisture content and SHALLOWEST depth to 
contamination.  
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INDOOR AIR SIMULATION RESULTS 

Screening-Level Johnson and Ettinger Model 

 
Site Name:   Garvaren - förslag på riktvärden - industri 
Report Date: Sat Dec 15 06:40:46 UTC+0100 2012 
Report Generated From: http://www.epa.gov/athens/learn2model/part-
two/onsite/JnE_lite_forward.htm  
Type of sample: GROUND WATER    Concentration = 240000[μg/L] 
Depth to ground water table: 2m +/- 0.2m 
Average soil/ground water temperature:   8C 

CHEMICAL PROPERTIES 
Chemical of Concern: Tetrachloroethylene    CAS Number: 127184 
Molecular Weight: 165.83 [g/mole]    Henrys Constant: 0.2995118 [unitless] 
Diffusivity in Air: 7.200e-2 [cm2/sec]    Diffusivity in Water: 8.200e-6 
[cm2/sec] 
Unit Risk Factor: 0.000003 [(μg/m3)-1]    Reference Concentration: 0 [mg/m3]  

SOIL PROPERTIES 
Soil Type: Sand    Total Porosity: 0.375 
Unsaturated Zone Moisture Content: 
    low= 0.053  best estimate= 0.054  high= 0.055 
Capillary Zone Moisture Content: 0.253    Height of Capillary Rise: 0.17 [m] 
Soil-Gas Flow Rate into Building: 5 [L/min]  

BUILDING PROPERTIES 
Building Type: Slab-on-Grade    Air Exchange Rate: 0.25[hr-1] 
Building Mixing Height: 2.44[m]    Building Footprint Area: 100[m2] 
Subsurface Foundation Area: 106[m2]    Building Crack Ratio: 0.00038[unitless] 
Foundation Slab Thickness: 0.1[m]  

EXPOSURE PARAMETERS 
Exposure Duration: carcinogens 30 [years]     non-carcinogens: 30 [years] 
Exposure Frequency: carcinogens 350 [days/year]     non-carcinogens: 365 
[days/year] 
Averaging Time: carcinogens 70 [years]     non-carcinogens: 30 [years]  

JOHNSON & ETTINGER SIMULATION RESULTS 
Effective Diffusion Coefficient (DTeff): 0.003833[cm

2/s] 

Ground Water to Indoor Air Attenuation Factor (αGW) = 0.000964 
 
1Low Indoor Air Prediction: 6.732e4 [μg/m3] or   9.932e3 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 0.08300  Hazard Risk of this concentration: 0. 
 
Best Estimate Indoor Air Prediction: 6.929e4[μg/m3] or   1.022e4 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 0.08543  Hazard Risk of this concentration: 0. 
 
2High Indoor Air Prediction: 7.134e4[μg/m3] or   1.053e4 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 0.08795  Hazard Risk of this concentration: 0. 

Based on parameter analysis: Advection is the dominant mechanism across foundation.  

1"Low Prediction" concentrations produced with HIGHEST moisture content and DEEPEST depth to contamination.

 

2"High Prediction" concentrations produced with LOWEST moisture content and SHALLOWEST depth to 
contamination.  
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INDOOR AIR SIMULATION RESULTS 

Screening-Level Johnson and Ettinger Model 

 
Site Name:   Garvaren - förslag på riktvärden - industri 
Report Date: Sat Dec 15 06:42:43 UTC+0100 2012 
Report Generated From: http://www.epa.gov/athens/learn2model/part-
two/onsite/JnE_lite_forward.htm  
Type of sample: GROUND WATER    Concentration = 255000[μg/L] 
Depth to ground water table: 2m +/- 0.2m 
Average soil/ground water temperature:   8C 

CHEMICAL PROPERTIES 
Chemical of Concern: Trichloroethylene    CAS Number: 79016 
Molecular Weight: 131.39 [g/mole]    Henrys Constant: 0.1855208 [unitless] 
Diffusivity in Air: 7.900e-2 [cm2/sec]    Diffusivity in Water: 9.100e-6 [cm2/sec] 
Unit Risk Factor: 0.00011 [(μg/m3)-1]    Reference Concentration: 0.04 [mg/m3]  

SOIL PROPERTIES 
Soil Type: Sand    Total Porosity: 0.375 
Unsaturated Zone Moisture Content: 
    low= 0.053  best estimate= 0.054  high= 0.055 
Capillary Zone Moisture Content: 0.253    Height of Capillary Rise: 0.17 [m] 
Soil-Gas Flow Rate into Building: 5 [L/min]  

BUILDING PROPERTIES 
Building Type: Slab-on-Grade    Air Exchange Rate: 0.25[hr-1] 
Building Mixing Height: 2.44[m]    Building Footprint Area: 100[m2] 
Subsurface Foundation Area: 106[m2]    Building Crack Ratio: 0.00038[unitless] 
Foundation Slab Thickness: 0.1[m]  

EXPOSURE PARAMETERS 
Exposure Duration: carcinogens 30 [years]     non-carcinogens: 30 [years] 
Exposure Frequency: carcinogens 350 [days/year]     non-carcinogens: 365 
[days/year] 
Averaging Time: carcinogens 70 [years]     non-carcinogens: 30 [years]  

JOHNSON & ETTINGER SIMULATION RESULTS 
Effective Diffusion Coefficient (DTeff): 0.004214[cm2/s] 

Ground Water to Indoor Air Attenuation Factor (αGW) = 0.001039 
 
1Low Indoor Air Prediction: 4.780e4 [μg/m3] or   8.901e3 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 2.161  Hazard Risk of this concentration: 
1.195e3 
 
Best Estimate Indoor Air Prediction: 4.918e4[μg/m3] or   9.157e3 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 2.223  Hazard Risk of this concentration: 
1.229e3 
 
2High Indoor Air Prediction: 5.060e4[μg/m3] or   9.423e3 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 2.288  Hazard Risk of this concentration: 
1.265e3 

Based on parameter analysis: Advection is the dominant mechanism across foundation.  

1"Low Prediction" concentrations produced with HIGHEST moisture content and DEEPEST depth to contamination.

 

2"High Prediction" concentrations produced with LOWEST moisture content and SHALLOWEST depth to 
contamination.  
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INDOOR AIR SIMULATION RESULTS 

Screening-Level Johnson and Ettinger Model 

 
Site Name:   Garvaren - förslag på riktvärden - industri 
Report Date: Sat Dec 15 06:57:15 UTC+0100 2012 
Report Generated From: http://www.epa.gov/athens/learn2model/part-
two/onsite/JnE_lite_forward.htm  
Type of sample: GROUND WATER    Concentration = 250000[μg/L] 
Depth to ground water table: 2m +/- 0.2m 
Average soil/ground water temperature:   8C 

CHEMICAL PROPERTIES 
Chemical of Concern: cis-1,2-Dichloroethylene    CAS Number: 156592 
Molecular Weight: 96.94 [g/mole]    Henrys Constant: 0.07995838 [unitless] 
Diffusivity in Air: 7.360e-2 [cm2/sec]    Diffusivity in Water: 1.130e-5 
[cm2/sec] 
Unit Risk Factor: 0 [(μg/m3)-1]    Reference Concentration: 0.035 [mg/m3]  

SOIL PROPERTIES 
Soil Type: Sand    Total Porosity: 0.375 
Unsaturated Zone Moisture Content: 
    low= 0.053  best estimate= 0.054  high= 0.055 
Capillary Zone Moisture Content: 0.253    Height of Capillary Rise: 0.17 [m] 
Soil-Gas Flow Rate into Building: 5 [L/min]  

BUILDING PROPERTIES 
Building Type: Slab-on-Grade    Air Exchange Rate: 0.25[hr-1] 
Building Mixing Height: 2.44[m]    Building Footprint Area: 100[m2] 
Subsurface Foundation Area: 106[m2]    Building Crack Ratio: 0.00038[unitless] 
Foundation Slab Thickness: 0.1[m]  

EXPOSURE PARAMETERS 
Exposure Duration: carcinogens 30 [years]     non-carcinogens: 30 [years] 
Exposure Frequency: carcinogens 350 [days/year]     non-carcinogens: 365 
[days/year] 
Averaging Time: carcinogens 70 [years]     non-carcinogens: 30 [years]  

JOHNSON & ETTINGER SIMULATION RESULTS 
Effective Diffusion Coefficient (DTeff): 0.003966[cm

2/s] 

Ground Water to Indoor Air Attenuation Factor (αGW) = 0.0009906 
 
1Low Indoor Air Prediction: 1.924e4 [μg/m3] or   4.855e3 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 0.  Hazard Risk of this concentration: 549.6 
 
Best Estimate Indoor Air Prediction: 1.980e4[μg/m3] or   4.998e3 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 0.  Hazard Risk of this concentration: 565.8 
 
2High Indoor Air Prediction: 2.039e4[μg/m3] or   5.146e3 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 0.  Hazard Risk of this concentration: 582.6 

Based on parameter analysis: Advection is the dominant mechanism across foundation.  

1"Low Prediction" concentrations produced with HIGHEST moisture content and DEEPEST depth to contamination.

 

2"High Prediction" concentrations produced with LOWEST moisture content and SHALLOWEST depth to 
contamination.  
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INDOOR AIR SIMULATION RESULTS 

Screening-Level Johnson and Ettinger Model 

 
Site Name:   Garvaren - förslag på riktvärden - industri 
Report Date: Sat Dec 15 07:01:26 UTC+0100 2012 
Report Generated From: http://www.epa.gov/athens/learn2model/part-
two/onsite/JnE_lite_forward.htm  
Type of sample: GROUND WATER    Concentration = 2750[μg/L] 
Depth to ground water table: 2m +/- 0.2m 
Average soil/ground water temperature:   8C 

CHEMICAL PROPERTIES 
Chemical of Concern: Vinyl chloride (chloroethene)    CAS Number: 75014 
Molecular Weight: 62.5 [g/mole]    Henrys Constant: 0.6993355 [unitless] 
Diffusivity in Air: 0.1060 [cm2/sec]    Diffusivity in Water: 1.230e-5 [cm2/sec] 
Unit Risk Factor: 0.0000088 [(μg/m3)-1]    Reference Concentration: 0.1 [mg/m3]  

SOIL PROPERTIES 
Soil Type: Sand    Total Porosity: 0.375 
Unsaturated Zone Moisture Content: 
    low= 0.053  best estimate= 0.054  high= 0.055 
Capillary Zone Moisture Content: 0.253    Height of Capillary Rise: 0.17 [m] 
Soil-Gas Flow Rate into Building: 5 [L/min]  

BUILDING PROPERTIES 
Building Type: Slab-on-Grade    Air Exchange Rate: 0.25[hr-1] 
Building Mixing Height: 2.44[m]    Building Footprint Area: 100[m2] 
Subsurface Foundation Area: 106[m2]    Building Crack Ratio: 0.00038[unitless] 
Foundation Slab Thickness: 0.1[m]  

EXPOSURE PARAMETERS 
Exposure Duration: carcinogens 30 [years]     non-carcinogens: 30 [years] 
Exposure Frequency: carcinogens 350 [days/year]     non-carcinogens: 365 
[days/year] 
Averaging Time: carcinogens 70 [years]     non-carcinogens: 30 [years]  

JOHNSON & ETTINGER SIMULATION RESULTS 
Effective Diffusion Coefficient (DTeff): 0.005634[cm2/s] 

Ground Water to Indoor Air Attenuation Factor (αGW) = 0.001297 
 
1Low Indoor Air Prediction: 2.430e3 [μg/m3] or   951.2 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 0.008788  Hazard Risk of this concentration: 
24.30 
 
Best Estimate Indoor Air Prediction: 2.495e3[μg/m3] or   976.7 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 0.009023  Hazard Risk of this concentration: 
24.95 
 
2High Indoor Air Prediction: 2.562e3[μg/m3] or   1.003e3 [ppbv] 
Cancer Risk of this concentration: 0.009266  Hazard Risk of this concentration: 
25.62 

Based on parameter analysis: Advection is the dominant mechanism across foundation.  

1"Low Prediction" concentrations produced with HIGHEST moisture content and DEEPEST depth to contamination.

 

2"High Prediction" concentrations produced with LOWEST moisture content and SHALLOWEST depth to 
contamination.  
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