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Sammanfattning 

Objekt- och åtgärdsbeskrivning 
På fastigheterna Åkerö 13:8 och 19:4 strax söder om centrala Leksand finns fem 

byggnader där det tidigare bedrivits diverse industriverksamheter. Mest framträdande 

har de tidigare två drivmedelsstationerna varit. På fastigheterna ska samtliga byggnader 

och markinstallationer rivas inför omställning till bostadsmark. Miljötekniska 

undersökningarna på fastigheterna har påvisat PAH- och bensinföroreningar i halter 

som kan innebära risker för människors hälsa eller miljö. Utöver detta finns även 

misstanke om ytterligare drivmedelsförorening intill cisterner som ska rivas. 

Byggnaderna har även rivningsinventerats med avseende på farliga byggnadsmaterial 

och föroreningar i byggnader. 

Administrativa uppgifter 
Sökanden Leksands kommun, Mark- och 

exploateringsenheten 

Kommunhuset 

Torget 5, Leksand  

 

Kontaktpersoner Per Strid 

Näringslivschef, Leksand Kommun 

Tel: 0247-801 29  

E-post: per.strid@leksand.se 

 

Fastighetsbeteckning  Åkerö 13:8, Åkerö 19:4, Leksand  

 

Fastighetsägare Leksands kommun 

 

Tillsynsmyndighet Leksands kommun, miljöenheten 

Petrus Tengnér 

Tel: 0247-802 06 

E-post: petrus.tengner@leksand.se 

 

Entreprenör Crrex AB 

Dennis Hjerp 

Tel: 073-094 33 93 

E-post: dennis@crrex.se 

 

Anmälan + projektering + 

miljökontroll 

Structor Miljöteknik AB 

Peter Carlsson 

Tel: 070 -635 62 32 

E-post: peter.carlsson@structor.se 
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mailto:petrus.tengner@leksand.se
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Roos van der Spoel 

Tel: 070 -693 04 72 

E-post: roos.vanderspoel@structor.se 

 

Miljökontrollantens 

uppdrag 

I miljökontrollen har provtagning, 

sammanställning av borttransporterade massor 

samt omgivningskontroll ingått. 

Slutsats 
Efter utförd rivning av byggnader och markinstallationer samt marksanering bedöms de 

uppställda övergripande samt mätbara åtgärdsmålen uppnås med avseende på 

analyserade parametrar. Fastigheterna bedöms kunna användas för bostadsändamål utan 

risker för människor eller miljö. 
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1. INLEDNING 

Fastigheterna Åkerö 13:8 och 19:4 i Leksand har det under lång tid använts för bland 

annat drivmedelsförsäljning. Den ena drivmedelsanläggningen, ST1, på fastigheten 

Åkerö 13:8 har avslutat verksamheten under 2019. Den andra, Shell, på fastigheten 

Åkerö 19:4 har avslutats tidigare under 2000-talet. Båda drivmedelsstationerna 

inklusive samtliga byggnader och drivmedelscisterner med tillhörande ledningssystem 

har nu avvecklats och rivits, och markanvändningen på fastigheterna ställas om till 

Känslig Markanvändning (KM), då bostäder planeras. 

Tidigare har det utförts flertalet miljötekniska undersökningar av mark och grundvatten 

som inte påvisat något åtgärdsbehov, med undantag för en mindre PAH-förorening. 

Dock fanns det anledning att misstänka att marken runt cisternerna och längs 

ledningarna var förorenad av petroleumkolväten från verksamheten på fastigheterna. 

Provtagning har tidigare inte kunnat utföras där, då det funnits risk att skada cisterner 

eller ledningar och orsaka en läcka. Då en sådan föroreningssituation påträffats under 

avvecklingen har denna åtgärdats. 

2. UPPDRAG OCH SYFTE 

Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Structor Projektledning Dalarna utfört 

miljökontroll vid rivning och sanering av Åkerö 13:8 samt 19:4, Leksand. 

Uppdragets syfte är att uppnå satta åtgärdsmål genom att säkerställa att schaktbottnar 

och schaktväggar har föroreningshalter lägre än Naturvårdsverkets generella riktvärden 

för Känslig Markanvändning (KM), samt att ge rekommendationer avseende 

masshantering. I uppdraget ingick även klassning av massor under entreprenaden. 

I uppdraget ingår inte avgränsning av föroreningen utanför fastighetsgräns. 

3. OBJEKTBESKRIVNING 

3.1. Bakgrundsinformation 
De aktuella fastigheterna (Åkerö 13:8 och Åkerö 19:4, se Figur 3.1) ägs av Leksands 

kommun och är belägna strax söder om Leksands centrum. Direkt norr om fastigheterna 

ligger Österdalälven. Intill Österdalälven, nordväst om aktuellt område, ligger även 

Åkersön som har värden för friluftslivet och ska bli naturreservat. Söder om aktuellt 

område ligger ett industriområde. I öster och väster omges fastigheterna av bostäder.  
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Figur 3.1 Flygfoto över de aktuella fastigheterna, Åkerö 13:8 (till vänster) samt Åkerö 19:4 (till höger) i Leksand. 

3.1.1. Verksamhetshistorik 
På fastigheten Åkerö 19:4 har drivmedelstationsverksamhet i Shells regi bedrivits sedan 

1928. Byggnaden som nu har rivits uppfördes 1959 (enligt rapport av Sandström 

Miljökonsult 2015a). I byggnaden på fastigheten har även en bilverkstad funnits. 

På fastigheten Åkerö 13:8 har drivmedelsstationsverksamhet bedrivits i St1:s regi. I 

samma byggnad som drivmedelsstationen fanns (den västra av de två byggnaderna) har 

även en däckservice och bilverkstad funnits. Den andra byggnaden på fastigheten har 

använts för handel samt bostäder. 

3.1.2. Miljö och hälsostörande påverkan från omgivningen 
Inga miljöstörande objekt bedöms finnas i omgivningen. 

3.2. Platsinformation och spridningsvägar 

3.2.1. Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Enligt SGU:s jordartskarta består den naturliga jorden av isälvssediment, främst sand. 

Uppskattat jorddjup enligt SGU:s jorddjupskarta är 20-30 m. I utförda undersökningar 

på området består den naturliga jorden av varierande lager sediment, huvudsakligen silt 

och finsand. I tidigare undersökningar har endast tunna lager fyllnadsjord påträffats. 

Marknivån i tidigare undersökningar varierar mellan ca +176,0 och +176,9. 

Grundvatten har inte påträffats under någon av de tidigare undersökningarna. Enligt det 

tekniska PM som tagits fram av Ramböll som underlag till detaljplanen ligger 
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grundvattenytan högre än Siljans nivå. Siljan har de senaste 70 åren varierat mellan 

+160,6 och +163,8 i RH2000. Grundvattenytan tros påverkas av Dalälvens nivå, och 

varierar sannolikt med avståndet till Dalälven. Ramböll gör uppskattningen att 

grundvattenytan kan variera mellan +160 och +165, det vill säga minst 10 m under 

markytan på det aktuella området. 

3.2.2. Byggnader och markinstallationer 
På fastigheterna fanns totalt fem byggnader. Dessa har utförligt beskrivits i 

miljöinventeringsrapport (Structor Miljöteknik, 2019-05-03). Byggnaderna har 

benämnts A, B, C, D och E (Figur 3.2). 

 

Figur 3.2 Översiktskarta över inventeringsområdet av fastigheterna Åkerö 13:8 (till vänster) och Åkerö 19:4 (till 

höger), Leksand. Aktuella byggnader i området har markerats med A, B, C, D och E. 

3.2.3. Spridningsvägar 
Då jorden på området generellt består av genomsläppliga jordarter sker spridning 

troligen främst med infiltrerande regnvatten. Området är dock asfalterat till stor del, 

vilket fördröjer en sådan spridningsprocess, i och med att majoriteten av nederbörden 

leds bort via dagvattenledningar. 

A 

E 

D C 

B 



 

 

 

 Rivning Åkerö, Leksand 

 6910–014 

 2020-04-16 s 10 (25) 

3.3. Skyddsobjekt 

3.3.1. Nuvarande och planerad markanvändning 
Det aktuella området är planlagt för Känslig Markanvändning (KM) och kommer i 

framtiden att nyttjas för bostäder.  

3.3.2. Recipienter 
Recipient är Österdalälven som är belägen 100 m norr om fastigheterna. 

3.3.3. Andra speciellt skyddsvärda miljöer, biotoper, kulturmiljö etc. 
Strax nordväst om det aktuella området finns Åkersön, som har värden för friluftslivet 

och är under pågående naturreservatsbildning. 

3.3.4. Skyddsobjekt 
Identifierade skyddsobjekt är barn och vuxna 24 timmar per dag, samt grundvattnet, 

ytvattnet (Österdalälven) och markmiljön. Även närboende har identifierats som 

skyddsobjekt. 
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4. FÖRORENINGSSITUATION INNAN 

ÅTGÄRD 

I samband med schaktarbeten år 2008 på fastigheten Åkerö 13:8 upptäcktes en 

oljeförorening. Föroreningen sanerades till stor del, men en mindre mängd förorening 

finns kvarlämnad på den norra sidan av byggnaden, som har markerats ungefärligt med 

rött i Figur 4.1 nedan (D-Miljö 2008).  

Miljötekniska undersökningar har tidigare utförts vid två tillfällen (Ewen Miljökonsult 

2014, Sandström Miljö- och säkerhetskonsult 2015b, 2015c). Vid dessa tillfällen har 

förhöjda halter PAH:er påträffats på södra sidan av byggnaden på Åkerö 13:8 och på 

södra sidan av Åkerö 19:4. I undersökningen från 2014 påträffades PAH-halter över 

KM i ett samlingsprov, medan det 2015 påträffades halter av PAH över MKM i två 

provpunkter. Platser där föroreningar har påträffats har markerats med gula respektive 

röda markeringar i Figur 4.1. 

I övrigt har inga föroreningar påträffats före åtgärd, men då undersökningarna gjordes 

när åtminstone den ena stationen fortfarande var i drift kunde provtagning inte 

genomföras allt för nära drivmedelscisternerna. Detta gjorde att risken för förorening i 

anslutning till cisterner eller påfyllningsplatser inte kunde uteslutas, varför miljökontroll 

i samband med upptagande av cisternerna och tillhörande ledningssystem bedömdes 

nödvändig. 

 

Figur 4.1 Fastigheterna Åkerö 13:8 samt Åkerö 19:4 med tidigare påträffade föroreningar markerade. Rött anger 

oljeförorening, gult anger förorening av PAH. 
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5. ÅTGÄRDSMÅL OCH ÅTGÄRDSKRAV 

5.1. Övergripande åtgärdsmål 
Följande övergripande åtgärdsmål har tagits fram för området: 

• Fastigheterna ska kunna nyttjas för boende utan att risk för hälsoeffekter ska 

uppkomma hos såväl barn som vuxna. 

• Området kring bostäderna ska kunna nyttjas för lek och rekreation för barn och 

vuxna utan risk för hälsoeffekter.  

• Flyktiga föroreningar i mark ska inte påverka inomhusmiljön i närliggande 

bostäder. 

• Det ska inte finnas risk att föroreningar härrörande från fastigheterna sprids 

med grundvattnet och påverkar grundvattnets kvalitet nedströms.  

Inget behov av dricksvattenuttag finns för närvarande inom fastigheterna och detta 

kommer inte heller att vara aktuellt inom överskådlig framtid. 

5.2. Mätbara åtgärdsmål 
Mätbara åtgärdsmål anger det som ska mätas eller kontrolleras för att graden av 

måluppfyllelse ska kunna utvärderas. Utifrån de övergripande åtgärdsmålen har följande 

mätbara åtgärdsmål utformats för påträffade föroreningar inom området: 

 

• Resthalten av föroreningar i jord ska efter rivning inte överskrida 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för Känslig Markanvändning, KM 

(Naturvårdsverket 2009). 

• Tillfört material för återfyllnad ska inte överskrida nivå för mindre än ringa 

risk enligt Naturvårdsverkets handbok för återvinning av avfall i 

anläggningsarbeten (Naturvårdsverket 2010). 

Tillämpade mätbara åtgärdsmål redovisas i BIL 1. 
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6. MYNDIGHETSBESLUT 

Saneringen har utförts i enlighet med det beslut om avhjälpandeåtgärd som tagits av 

miljöenheten, Leksands kommun, 2019-11-05. Beslutet, med diarienummer 2019-498, 

anger att dokumentet ”Teknisk beskrivning inkl Anmälan enligt 28 § om avveckling av 

förorenad anläggning” (Structor Miljöteknik, 2019-05-03) ska följas, med tillägg att: 

• Om tidigare, ej kända, föroreningar påträffas vid grävarbeten, ska miljöenheten 

genast underrättas.  

• Marken ska inom hela området saneras till nivån för KM (känslig 

markanvändning) enligt Naturvårdsverkets riktvärden.  

• Lagring av uppgrävda förorenade massor får endast ske inom inhägnat område 

och åtgärder mot spridning i form av damning, läckage och liknande ska vidtas.  

• Schaktning, omlastning och transport av förorenade massor ska ske på ett 

sådant sätt att damning eller läckage minimeras.  

• Massor som används för återfyllning får inte orsaka att föroreningsnivån ökar 

på någon plats inom området av någon förorening. 

• Skulle bullerstörningar uppstå vid närliggande bostadsområde ska 

bullerdämpande åtgärder vidtas i samråd med miljöenheten. 
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7. EFTERBEHANDLINGSENTREPRENAD 

Entreprenaden påbörjades under vecka 38, 2019 och avslutades vecka 2, 2020. Ansvarig 

entreprenör för både rivning, marksanering och borttransport har varit Crrex AB. 

7.1. Rivning av byggnader 
Sanering av byggnaderna utfördes genom att först sanera asbest invändigt i de 

byggnader där det påträffats. Därefter har övrigt farligt avfall rivits och sorterats ut. 

Sedan revs övrigt avfall till dess att byggnaderna var stomrena. Därefter har 

byggnaderna rivits, med undantag för två bottenplattor som sparades för att kunna 

mellanlagra förorenad jord. Efter rivningen av byggnaderna har cisterner och 

oljeavskiljare lyfts upp, med föregående avgasning.  

7.2. Klassning av massor 
Ingen förklassificering av massorna har gjorts, då flertalet markundersökning utförts på 

fastigheterna, vilka endast visat på mindre PAH-förorening. Istället grävdes ett antal 

provgropar i samband med entreprenadstart. Vidare utfördes provtagning för 

avfallsklassificering i samband med lyft av drivmedelscisterner, vilket även 

kompletterades med ytterligare provgropsgrävning. 

7.3. Schaktning och borttransport av förorenade massor 
Schaktning av förorenade massor har utförts i samband med lyftning och rivning av 

cisterner. Ansvarig för schakt och borttransport har varit Crrex AB. 

7.4. Mottagningsanläggningar 
För mottagning av förorenade massor har Fortums mottagningsanläggning i Malung 

använts. Mottagning av rivningsavfall har skett på flera olika anläggningar, se BIL 3. 

7.5. Länsvatten 
Ingen länshållning av vatten har förekommit då behovet inte funnits. 

7.6. Återställning 
För återställning har jungfruliga massor använts. 
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8. MILJÖKONTROLL 

8.1. Utförande 
Då ingen förklassificering intill och under drivmedelscisternerna har varit möjlig har 

massor istället provtagits och klassificerats efterhand som drivmedelscisternerna lyfts 

upp. Totalt fanns det 10 cisterner och en oljeavskiljare på området (Figur 8.1). Området 

delades upp i 5 ”cisternområden” där provtagning har utförts. Provtagning under 

produktledningar har också utförts på två platser, ”Ledning 1” och ”Ledning 4”. Utöver 

ledningar och cisterner har provtagning också utförts i 9 provgropar. 

 

 
Figur 8.1 Aktuellt område för rivning samt marksanering. Samtliga byggnader markerade med rött kryss har rivits. 

Gröna rutor anger läget för 1-4 cisterner, så kallade cisternområden, där markprovtagning har skett. Plats för 

provtagning under produktledningar har markerats med gröna linjer. Blåa rutor motsvarar provgropar där 

avgränsande provtagning skett. 
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8.1.1. Provtagning och provhantering 
När cisternen/cisternerna var upptagna provtogs schaktväggar i alla fyra väderstreck, 

samt schaktbotten, genom samlingsprovtagning bestående av ca 10 stickprover. Dubbla 

prover togs ut för att möjliggöra analys med fältinstrument i ena provet, för att inte 

riskera gasavgång i provet som skickades på laboratorieanalys. Vid misstanke om 

förorening (bensinlukt) lades provet för laboratorieanalys i glasburk, övriga prover lades 

i tätt förslutna diffusionstäta påsar. Proverna förvarades svalt under transport och fram 

till laboratorieanalys. 

8.2. Fältanalyser 
Fältanalyser i form av mätning med fotojonisationsdetektor (PID) har använts för viss 

avgränsning. Instrumentet hade dock inte tillräcklig noggrannhet för att användas utan 

kompletterande laboratorieanalyser, så instrumentet användes mest för att avgöra vilket 

prov som hade högst halt relativt de andra proverna. 

8.3. Laboratorieanalyser 
Alla prover som togs ut som slutprover (dvs i schaktbotten eller -vägg i ett 

cisternområde) har analyserats på laboratorium. Samtliga laboratorieanalyser av 

jordprover som uttogs för miljökontroll har utförts av ALS Scandinavia AB.  

8.4. Klassificering och masshantering 
Om provsvaren från slutproverna visade på halter över åtgärdsmålen utfördes ytterligare 

schakt och borttransport, varefter nya slutprover togs ut, till dess att godkända 

analysresultat uppmättes. 

Schaktade massor har behandlingsklassats enligt följande fyra klassningar och 

transporteras av transportör med tillstånd till godkänd avfallsmottagare: 

Klass 1  Förorenade massor >FA  

Klass 2  Förorenade massor >MKM<FA 

Klass 3  Förorenade massor >KM<MKM 

Klass 4 Ej förorenade massor som kan användas inom området för eventuell 

återfyllning och övertäckning. Halterna ligger under KM samt att 

massorna har lämplig teknisk kvalitet. 

 

Massorna som körts bort från området har hamnat i klass 2 och 3. Massor i klass 4 har 

kvarlämnats. Inga massor med halter över rekommenderade koncentrationsgränser för 

klassificering av förorenade massor som farligt avfall (FA) har påträffats på 

fastigheterna. Dock har visst rivningsavfall, bland annat oljeskadad betong, 

klassificerats som farligt avfall. 

8.5. Dagbok miljökontroll 
Miljökontrollen har varit fördelad på flera provtagningstillfällen, som inkluderade bland 

annat närvaro vid cisternlyft följt av slutprovtagning. I vissa fall krävdes provtagning 

flera gånger då förhöjda halter uppmättes. 
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2019-10-21: Provtagning i tre provgropar, SM1, SM2 och SM3. Bensinlukt noterades i 

schaktväggen nordösterut i SM2, så ett prov togs ut. Halter över KM uppmättes. 

2019-11-14: Cisterner lyftes i cisternområde 1, 2, 3 och 4. Prover togs under cisternen 

samt under plattan som satt under cisternerna, samt i schaktväggar. Bensinlukt 

noterades framförallt i cisternområde 1. Prov togs även ut på massor som legat ovanpå 

cisterner/oljeavskiljare på Åkerö 19:4. Dessa massor avsågs återanvändas på området. 

Samlingsprov togs även på asfalt. 

2019-11-19: Cistern lyftes i cisternområde 5. Prover togs under cisternen samt under 

plattan som satt under cisternen, samt i schaktväggar. Prover togs även under ledning 4 

samt i två provgropar, SM4 och SM5. SM4 för kontroll av tidigare uppmätt PAH-

förorening, och SM5 för avgränsning av bensinförorening i cisternområde 1. I 

cisternområde 2 hade plattan tagits upp och prov togs ut på schaktbotten under plattan. 

2019-11-25: Avgränsning av bensinförorening i cisternområde 1 utfördes genom 

provgropar runt området. Rakt under cisternen grävdes en grop ned till 7 m under 

markytan. Ytterligare fyra provgropar (SM6, SM7, SM8 samt L) grävdes för 

avgränsning av bensinföroreningen i cisternområde 1. Nya asfaltsprover togs ut vid 

cistern 1 och 3 för att vid behov kunna skilja på asfalten på de olika fastigheterna. 

2019-12-09: Nya slutprover togs ut i cisternområde 1 efter att saneringsschakt utförts 

där och i provgrop SM5. Nya slutprover togs även i schaktbotten för cisternområde 2, i 

schaktväggen nordost i provgrop SM2 samt under ledning 1 där ytterligare sanering 

hade gjorts. 

2019-12-16: Ett sista slutprov togs i schaktbotten på cisternområde 1. Massorna mellan 

schaktvägg syd i SM5 och provgrop SM6 grävdes bort, så inget nytt slutprov togs där 

då SM6 var friklassad sedan tidigare. 

8.6. Miljöpåverkan vid genomförande 
Miljöpåverkan av åtgärden har bland annat bestått av ökade koldioxidutsläpp från 

förbränningsmotorer hos grävmaskiner och lastbilar, buller och till viss del även 

vibrationer i närliggande byggnader. 

Vid schaktarbeten i cisternområde 3 grävdes en vattenledning av, vilket ledde till att 

schakten vattenfylldes innan ledningen kunde pluggas. Detta kan ha lett till en viss 

ökning av föroreningstransport från schakten, men det bedöms vara mycket små 

mängder då inga förhöjda halter uppmättes i slutproverna från det cisternområdet. 
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9. RESULTAT 

9.1. Resultat efterbehandlingsentreprenad 
Förorening i halter över åtgärdsmålet (KM) påträffades i cisternområde 1, provgrop 

SM5, cisternområde 2, schaktvägg nordöst i provgrop SM2 och under produktledning 1. 

De förstnämnda två hade föroreningshalter över MKM, medan övriga hade 

föroreningshalter under MKM men över KM (Figur 9.1). Cisternområde 1 och provgrop 

SM5 sanerades till ca 5 m under markytan totalt. Cisternområde 2 sanerades till ca 3,5 

m under markytan. Under ledning 1 sanerades det till 0,7 m under markytan. Efter 

denna kompletterande saneringsschakt och ny slutprovtagning uppnådde samtliga 

områden åtgärdsmålet, och ingen förorening bedöms ha kvarlämnats. 

 
Figur 9.1 Schaktplan över Åkerö, Leksand. Cisternområden, provgropar och produktledningar är ungefärligt inritade. 

Färgmarkeringar anger föroreningsgrad efter miljökontroll, där röd färg innebär IFA (halter över MKM men under 

FA), gul innebär MKM (halter över KM) och grön färg innebär halter under KM. 

 

De PAH- och bensinföroreningar som påträffades i tidigare utförda markundersökningar 

(se avsnitt 0 samt Figur 4.1) har avlägsnats genom saneringsschakt i provgrop SM4, 

SM5 och cisternområde 2. 
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9.1.1. Avlämnade massor 
Total mängd massor som transporterats till deponi har sammanställts i Tabell 9.1. 

Entreprenörens sammanställning över samtliga deponerade/återvunna massor och 

rivningsmaterial bifogas i BIL 3. 

Tabell 9.1 Sammanställning av deponerade förorenade massor från Åkerö, Leksand. 

Avfallstyp Mängd (ton) 

Jord MKM (föroreningshalter under MKM) 406 

Jord IFA (föroreningshalter över MKM, under 

FA) 
527 

Oljeskadad betong, FA 9,56 

9.2. Resultat miljökontroll 

9.2.1. Fältanalyser 
Fältanalyserna som utfördes har inte sparats då de uppmätta halterna inte stämde med 

laboratorieanalyserna. Generellt visade PID-instrumentet halter som var 5-10 gånger 

lägre än laboratorieanalyser, så instrumentet användes endast för att avgöra vilket prov 

som hade högst halt relativt de andra proverna. 

9.2.2. Slutprov 
Samtliga slutprover visade på föroreningshalter under tillämpade åtgärdsmål, 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, för samtliga 

analyserade parametrar. Alla analysresultat från miljökontrollen har sammanställts i BIL 

2. Fullständiga analysrapporter redovisas i BIL 4. 

9.2.3. Asfalt 
All analyserad asfalt på området har ett lågt PAH-innehåll (under 70 mg/kg TS) och har 

inte behövt klassas som farligt avfall vid borttransport. 

9.3. Föroreningssituation efter genomförd åtgärd 
Utifrån tidigare utförda markundersökningar samt slutprover i samband med sanering 

bedöms föroreningssituationen i marken uppnå ställda åtgärdsmål, baserat på 

analyserade parametrar. De ställda åtgärdsmålen har uppnåtts, och inga kända 

föroreningar har kvarlämnats. 
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10. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

10.1. Administrativa åtgärder och restriktioner 
Inga restriktioner eller administrativa åtgärder bedöms nödvändiga efter utförd 

saneringsåtgärd.  

10.2. Sammanfattning och utvärdering av erfarenheter 
De uppställda åtgärdsmålen bedöms vara uppnådda, med avseende på analyserade 

parametrar och utförda undersökningar och slutprover. Detta innebär att: 

• Fastigheterna kan nyttjas för boende utan att risk för hälsoeffekter ska 

uppkomma hos såväl barn som vuxna. 

• Området kring bostäderna kan nyttjas för lek och rekreation för barn och vuxna 

utan risk för hälsoeffekter.  

• Flyktiga föroreningar i mark kommer inte påverka inomhusmiljön i 

närliggande bostäder. 

• Det finns ingen risk att föroreningar härrörande från fastigheterna sprids med 

grundvattnet och påverkar grundvattnets kvalitet nedströms.  

Aktuella myndighetsbeslut bedöms ha uppfyllts. Anmälan om efterbehandling inklusive 

myndighetens tillägg har följts, bland annat genom att tidigare ej känd 

drivmedelsförorening har anmälts och tät kontakt har hållits med ansvarig 

miljöinspektör. Miljöinspektören har även varit ute på plats och varit aktivt deltagande i 

miljökontrollen, samt godkänt vidtagna saneringsåtgärder. 

Fastigheterna bedöms nu kunna användas för bostadsändamål utan restriktioner. 
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BIL 1 MÄTBARA ÅTGÄRDSMÅL 



 

och MKM = mindre känslig markanvändning (tabellen publicerad juni 2016). 

Ämne KM MKM Kommentar

Antimon 12 30

Arsenik 10 25

Barium 200 300

Bly 50 400

Kadmium 0,8 12

Kobolt 15 35

Koppar 80 200

Krom totalt 80 150
Om andelen krom (VI) är större än 1% av den totala kromhalten 

bör även krom (VI) riskbedömas

Krom (VI) 2 10 Anm 2

Kvicksilver 0,25 2,5

Molybden 40 100

Nickel 40 120

Vanadin 100 200

Zink 250 500

Cyanid total 30 120

Cyanid fri 0,4 1,5 Anm 2

Summa fenol och kresoler 1,5 5 Anm 2

Summa klorfenoler (mono - penta) 0,5 3 Anm 2

Summa mono- och diklorbensener 1 15 Anm 1, 2

Triklorbensener 1 10

Summa tetra- och pentaklorbensener 0,5 2

Hexaklorbensen 0,035 0,1

Diklormetan 0,08 0,25 Anm 1, 2

Dibromklormetan 0,5 2 Anm 1, 2

Bromdiklormetan 0,06 1 Anm 1, 2

Triklormetan 0,4 1,2 Anm 1, 2

Koltetraklorid (Tetraklormetan) 0,08 0,35 Anm 1, 2

1,2-dikloretan 0,02 0,06 Anm 1, 2

1,2-dibrometan 0,0015 0,025 Anm 1, 2

1,1,1-trikloretan 5 30 Anm 1, 2

Trikloreten 0,2 0,6 Anm 1, 2

Tetrakloreten 0,4 1,2 Anm 1, 2

Dinitrotoluen (2,4) 0,05 0,5 Anm 2

PCB-7 0,008 0,2 PCB-7 antas vara 20% av PCB-tot

Dioxin (TCDD-ekv WHO-TEQ) 0,00002 0,0002 Inkluderar även dioxinliknande PCB

PAH-L 3 15 PAH med låg molekylvikt

PAH-M 3,5 20 PAH med medelhög molekylvikt

PAH-H 1 10 PAH med hög molekylvikt

Bensen 0,012 0,04 Anm 1, 2

Toluen 10 40 Anm 1, 2

Etylbensen 10 50 Anm 1, 2

Xylen 10 50 Anm 1, 2

Alifat >C5-C8 25 150 Anm 1, 2

Alifat >C8-C10 25 120 Anm 1

Alifat >C10-C12 100 500 Anm 1

Alifat >C12-C16 100 500

Alifat >C5-C16 100 500 Summa av alifatfraktioner ovan

Alifat >C16-C35 100 1000

Aromat >C8-C10 10 50

Aromat >C10-C16 3 15

Aromat >C16-C35 10 30

MTBE 0,2 0,6 Anm 1, 2

DDT, DDD, DDE 0,1 1

Aldrin-Dieldrin 0,02 0,18

Kvintozen-pentakloranilin 0,12 0,4

Organiska tennföreningar 0,25 0,5

Tributyltenn (TBT) 0,15 0,3

Dibutyltenn (DBT) 1,5 5

Monobutyltenn (MBT) 0,25 0,8

Irgarol 0,004 0,015

Diuron 0,025 0,08

Anm 1 Ämnen som i stor utsträckning kan förekomma i porluft. Kompletterande analyser av markluft och inomhusluft rekommenderas.

Anm 2 Ämnen som i stor utsträckning kan förekomma i grundvatten. Kompletterande analyser av grundvatten rekommenderas.

Tabell över generella riktvärden för förorenad mark

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (mg/kg TS). KM = känslig markanvändning 
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BIL 2 SAMMANSTÄLLNING AV 

ANALYSRESULTAT FRÅN 

MILJÖKONTROLLEN 



Provnamn                                

SB = schaktbotten, SV = 

schaktvägg

Djup (m) Provtagningsdatum
Alifater 

>C5-C8

Alifater 

>C8-C10

Alifater 

>C10-C12

Alifater 

>C12-C16

Alifater 

>C16-C35

Aromater 

>C8-C10

Aromater 

>C10-C16

Aromater 

>C16-C35
Bensen Toluen Etylbensen

Xylener, 

summa

PAH, 

summa L

PAH, 

summa M

PAH, 

summa H

Riktvärde KM 25 25 100 100 100 10 3 10 0,012 10 10 10 3 3,5 1

Riktvärde MKM 150 120 500 500 1000 50 15 30 0,04 40 50 50 15 20 10

Cistern 1 SV söder 2019-11-14 <10 98 350 1100 410 2,2 8,7 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 0,15

Cistern 1 SV väst 2019-11-14 <10 56 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 0,18

Cistern 1 Botten 2019-11-14 <10 <10 <20 <20 21 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 0,48

Cistern 1 SB under platta 2019-11-14 <10 45 860 2400 910 5,6 2,3 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 0,5 0,4 1,2

Cistern 1 5 m 2019-11-25 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

Cistern 1 6 m 2019-11-25 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

Cistern 1 6,5 m 2019-11-25 <10 <10 <20 36 37 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 0,53

Cistern 1 7 m 2019-11-25 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

Cistern 1 SV väst 2019-12-09 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 0,11 <0,3

Cistern 1 SV norr 2019-12-09 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

Cistern 1 SV öst 2019-12-09 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

Cistern 1 SB 2019-12-16 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

Cistern 2 Botten 2019-11-14 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

Cistern 2 SB under platta 2019-11-19 <10 <10 <20 <20 21 <1 <1 <1 0,02 0,29 0,095 0,55 0,1 <0,25 <0,3

Cistern 2 SB 2019-12-09 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

Cistern 3 SV öst 2019-11-14 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

Cistern 3 Botten 2019-11-14 <10 <10 <20 <20 36 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

Cistern 3 SV norr 2019-11-14 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

Cistern 4 SV söder 2019-11-14 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

Cistern 4 SV öst 2019-11-14 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

Cistern 4 Botten 2019-11-14 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 0,1 <0,3

Cistern 5 SV söder 2019-11-19 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

Cistern 5 SV väst 2019-11-19 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

Cistern 5 SB under platta 2019-11-19 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 0,29 0,36

Cistern 5 SB 2019-11-19 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

Cistern 5 SV norr 2019-11-19 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

Cistern 5 SV öst 2019-11-19 <10 <10 <20 <20 26 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

Ovanför ledning 1 0-0,5 2019-11-14 <10 <10 <20 <20 24 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 0,11 <0,25 0,92

Under ledning 1 0,5 2019-11-14 <10 <10 <20 <20 <20 4,3 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 0,67 0,62 3,5

Under ledning 1 0,7 2019-12-09 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

L -Provgrop vid ledning 1 0,5-1 2019-11-25 <10 <10 <20 <20 <20 <1 2,6 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

L -Provgrop vid ledning 1 1-2 2019-11-25 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

L -Provgrop vid ledning 1 2-3 2019-11-25 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

L -Provgrop vid ledning 1 3-4 2019-11-25 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 1,1 0,1

L -Provgrop vid ledning 1 4-5 2019-11-25 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

Under ledning 4 0,5-0,8 2019-11-19 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3



Provnamn                                

SB = schaktbotten, SV = 

schaktvägg

Djup (m) Provtagningsdatum
Alifater 

>C5-C8

Alifater 

>C8-C10

Alifater 

>C10-C12

Alifater 

>C12-C16

Alifater 

>C16-C35

Aromater 

>C8-C10

Aromater 

>C10-C16

Aromater 

>C16-C35
Bensen Toluen Etylbensen

Xylener, 

summa

PAH, 

summa L

PAH, 

summa M

PAH, 

summa H

Riktvärde KM 25 25 100 100 100 10 3 10 0,012 10 10 10 3 3,5 1

Riktvärde MKM 150 120 500 500 1000 50 15 30 0,04 40 50 50 15 20 10

SM2:2 0,4-1 2019-10-21 <10 19 <20 46 180 1,5 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 0,14

SM2 SV nordost 2019-12-09 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

SM4:1 0-0,5 2019-11-19 <0,15 <0,25 <0,25

SM4:2 0,5-0,8 2019-11-19 <0,15 <0,25 <0,25

SM5 SV söder 2019-12-16 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

SM5:4 1,5-2 2019-11-19 <10 34 550 1700 510 4,4 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 0,27 <0,15 0,67 1,3

SM5:5 2-3 2019-11-19 <10 58 890 2800 780 7,5 1,8 <1 <0,01 <0,05 <0,05 0,19 0,11 0,88 1,6

SM5 SB 2019-12-09 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

SM5 SV väst 2019-12-09 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

SM5 SV syd 2019-12-09 <10 <10 <20 65 <20 <1 <1 2,4 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 0,24 1 3,9

SM5 SV öst 2019-12-09 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

SM6:2 0,5-1 2019-11-25 <10 <10 <20 <20 25 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

SM6:5 2-3 2019-11-25 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

SM6:6 3-4 2019-11-25 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

SM6:7 4-5 2019-11-25 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

SM7:1 1-2 2019-11-25 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

SM7:2 2-3 2019-11-25 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

SM7:3 3-4 2019-11-25 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 0,27 0,97

SM7:4 4-5 2019-11-25 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 0,18

SM8:1 2,5-3 2019-11-25 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

SM8:3 3,5-4 2019-11-25 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

SM8:4 4-4,5 2019-11-25 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

SM8:5 4,5-5 2019-11-25 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

Cisterner 19:4 2019-11-14 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

Oljeavskiljare 19:4 2019-11-14 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

Ytskikt 19:4 2019-11-14 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3

Asfalt 2019-11-14 <0.60 2,3 1,4

Asfalt cistern 1 2019-11-25 <0.075 0,55 1,3

Asfalt cistern 3 2019-11-25 <0.075 0,23 1,2
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BIL 3 ENTREPRENÖRENS 

SAMMANSTÄLLNING DEPONERAT 

MATERIAL 



EGENKONTROLLPLAN ENLIGT PBL
Fastighetsbeteckning: Åkerö 13:8 och 19:4 Upprättad datum

Byggherre: Leksands Kommun 2019-08-29

Signaturförteckning Företag Namn Signatur/datum
Byggherre            BH Leksands Kommun Göra Wigert
Entreprenör         E Crrex AB Dennis Hjerp DH 2019-08-29
Kontrollansvarig  KA Structor Jan-Olof Bröms

Kontrollen avser: Kontrollant Kontrollmetod Kontroll mot Allmän Beskrivning Signatur/datum

Föreskrifter E Visuellt BBR 1:2 DH 2019-08-29
Arbetsmiljöplan E Visuellt AFS 199:3 DH 2019-08-29
Områdesavgränsning E Visuellt BBR 2:3 DH 2019-08-29
Organisationsplan E Visuellt kvalit/miljöplan DH 2019-08-29
Projektgenomgång/startmöte E/KA/BH 2018- Adm.föreskr. DH 2019-08-29

Materialhandtering SFS 2011:927
Signatur/datum

Betong, tegel, E Ca 3,000 ton 1701 Österängarna DH 2020-01-15
Trä, E 83,50 ton 1702 Nylens Åkeri Amsberg DH 2020-01-15
Rengöring tankar E 0,5 ton 120109 Falu Tank  Suez DH 2020-01-15
Metaller E 86,16 ton 1704 Nylens Åkeri Amsberg DH 2020-01-15
Trädgårdsavfall E 1,4 ton 201 Nylens Åkeri Amsberg DH 2020-01-15
Blandat avfall E 5,86 ton 1706 Nylens Åkeri Amsberg DH 2020-01-15
Brännbart E 4,94 ton 1702 Nylens Åkeri Amsberg DH 2020-01-15
Elskrot E 300 kg 1602 Stena recycling DH 2020-01-15
Deponi E 1,76 ton 1709 Nylens Åkeri Amsberg DH 2020-01-15
Förorenade massor IFA jord E 527,10 ton 170504 Fortum Malung DH 2020-01-15
Förorenade massor MKM jord E 406,32 ton 170504 Fortum Malung DH 2020-01-15
Oljeskadad betong från källare E 9,560 ton 1030 Forsbacka sandviken DH 2020-01-15
Asbest E 1030 kg 1706 Borlänge energi DH 2020-01-15
Återfyllning E 4500 ton os/sand Från Österängarna DH 2020-01-15
 PAH vindpapp E 1,42 ton 1703 Fågrlmyra Borlänge DH 2020-01-15
Färg/ kemikalier E 25 kg 1501 Leksands ÅVC DH 2020-01-15



Färgburkar/ kemikalier E 10st 200128 Ragnsells DH 2020-01-15
Rengöringsmedel E 2 100130 Ragnsells DH 2020-01-15
Lysrör E 195 2001 Leksands ÅVC DH 2020-01-15
Plugvax E 200 kg 1501 Stena recycling DH 2020-01-15
Kyl/frys E 132 1602 Leksands ÅVC DH 2020-01-15
Brandsläckare E 3 st Leksands ÅVC DH 2020-01-15
Kondensatorer E 3 st 1709 Leksands ÅVC DH 2020-01-15
Däck E 11 1601 Leksands ÅVC DH 2020-01-15
PCB E 1 1706 Leksands ÅVC DH 2020-01-15
Färg/ kemikalier E 6 st 1501 Leksands ÅVC DH 2020-01-15
TV E 1 st 1602 Leksands ÅVC DH 2020-01-15

Ovan redovisade kontroller är utförda enligt beslutad kontrollplan DH 2020-01-15

Kontrollansvarig enligt PBL__________________________________ Underskrift av byggherre________________________

Datum:__________________________ Underskrift av entreprenör_________________________ DH 2020-01-15
Dennis Hjerp

Magnus Mårtensson
Mottaget, 2020-04-15

Magnus Mårtensson
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BIL 4 ANALYSRAPPORTER 




















































































































































































