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1 Bakgrund och syfte 

I samband med upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) för fastigheterna Fabrikören 12 och 17 i centrala Falköping, se 
figur 1.1, har SWECO VIAK utfört en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning.  SWECO VIAK har fungerat som underkonsult åt 
SWECO FFNS som erhållit det övergripande uppdraget från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Falköpings kommun. 

Inom berört område har Haglunds i Falköping AB tidigare bedrivit 
tillverkning av rullgardiner och liknande under många år. I 
verksamheten har bland annat ytbehandling förekommit, vilket skulle 
kunnat ge upphov till föroreningar i marken.  

Parallellt med denna utredning har även en undersökning av 
inomhusmiljön utförts (SWECO FFNS) samt en bullerberäkning 
(SWECO VBB). Dessutom har skyddskrav för den närbelägna 
vattentäkten formulerats (SWECO VIAK). Resultaten från samtliga 
utredningar ingår i den MKB som SWECO FFNS ansvarar för. 

Syftet med föreliggandemarkundersökning är att bedöma om det är 
möjlig att omvandla området, från industrimark till bostäder, med 
hänsyn till eventuella föroreningar i marken. Markprovtagning har 
enbart utförts utanför befintliga byggnader. 

Bild 1.1 Undersökningsområdets ungefärliga läge i centrala Falköping har marke- 
rats med en gul pil. 
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2 Organisation 

Följande personal från SWECO VIAK har ingått i uppdraget; 

Marie Börnell – uppdragsansvar, fältarbete, rapportskrivning 

Ingela Forssman – kartframställning samt diverse handläggning 

Thomas Holm – kvalitetsgranskning 

För borrningsarbeten har Peter Nilsson från BGAB i Skövde anlitats. 

Samtliga laboratorieanalyser har utförts av ALcontrol Laboratories. 

3 Tidigare undersökningar 

En mycket översiktlig miljöundersökning genomfördes 1991 i 
samband med en planerad fastighetsöverlåtelse1. Tre provgropar 
grävdes och två metallanalyser utfördes. Förhöjda halter av kadmium, 
koppar, bly och zink noterades vid det undersökningstillfället. I det 
analyserade provet hade närvaro av aska noterats. Halterna var 
högts närmast markytan (0-0,35 m). 

4 Områdesbeskrivning 

4.1 Nuvarande och framtida markanvändning 
Stora delar av området står idag öde och används inte alls. Ett par 
mindre hobbyliknande fordonsverksamheter samt Röda korset 
bedriver verksamhet i delar av ett par byggnader. 

Enligt planförslaget kommer området att rymma bostäder i framtiden. 

4.2 Tidigare verksamheter 
År 1885 grundades Falköpings Rullgardinsfabrik inom Fabrikören 12. 
I början bestod tillverkningen av handmålning på rullgardiner som 
monterades på importerade käppar. Så småningom började 

                                                 
1 ”An investigation of the environmental status of a real estate in Falköping; 
Fabrikören 12 and 17.” VBB VIAK 1991-11-22 
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mekaniska rullgardinskäppar tillverkas i egen regi 1888. Vid 
sekelskiftet började anläggningen kallas fabrik och nya byggnader 
uppfördes efter hand. 1993 flyttade verksamheten till nya lokaler i 
Falköping. 

Inom fabriksområdet har det funnits bl a en smedja, ångpanne- och 
maskinrum, lackeringsrum, ytbehandling, lager, förråd och kontor. 

Färg, limmer samt andra kemikalier har sannolikt hanterats inom 
området, se bild 4.1. 

En ungefärlig beskrivning av läget av de olika verksamheterna inom 
området återfinns i bilaga 1.  

Bild 4.1 Bilden visar det område där kemikalier och olja förvarades. Provpunkt 0504 
är belägen till vänster om det liggande fatet i förgrunden. 

4.3 Geologi och hydrogeologi 
Fastigheten är beläget i ett område som domineras av sandiga 
grusiga fyllnadsmassor på ett naturligt avsatt siltigt material på 
kalkberggrunden. De lösa jordlagrens mäktighet är i dessa delar av 
Falköping 1-3 m. 



 
 Hr

 
 

 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Falköpings 
Kommun 
2005-04-20  
Kv Fabrikören 12 och 17 

4 (12) 
Uppdrag 3610057.200; MABL 

p:\3610\3610057\12-text\miljö\original\slutrapport 050420.doc 

 

 
 

ra
02

s 
20

05
-0

2-
10

 

De lösa jordlagren underlagras av kalksten på alunskiffer, därunder 
återfinns sandsten. 

Flera undersökningar är utförda avseende metallinnehållet i 
restprodukter från alunskiffer i regionen, särskilt s k rödfyr, se figur 
4.1 nedan. Jämfört med exempelvis Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för känslig markanvändning (bostäder o dyl) är 
medelhalterna för exempelvis arsenik, kadmium, nickel och vanadin 
högre i rödfyren. 

Figur 4.1 Medelvärden av totalhalten tungmetaller i rödfyr från lokaler belägna nära 
Falköping. Från ”Undersökning, riskbedömning och prioritering av rörfyrshögar i 
Västra Götalands län” Envipro Miljöteknik AB 2003-11-21 

Den storskaliga strömningsriktningen för det ytliga grundvattnet (i 
fyllning och lösa jordar ovan kalkberggrunden) samt ytvattnet bedöms 
vara västerut. Ingen ytvattenrecipient finns i närområdet. 

4.4 Områdets känslighet och skyddsvärde 
Med hänsyn till den blivande bostadsbebyggelsen inom området är 
skyddsvärdet för marken stort. Området kommer att bebyggas med 
flerfamiljsbostäder men möjligheterna till odling av grönsaker och 
liknande bedöms bli mycket begränsade.  

Området försörjs med kommunalt dricksvatten, men på 
grannfastigheten finns en äldre reservvattentäkt. Vattentäkten består 
av en djupborrad brunn som sannolikt inte har någon hydraulisk 
kontakt med det ytliga ”grundvatten” som kan återfinnas i de lösa 
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jordlagren på kalkberggrunden. Några säkra uppgifter om brunnens 
djup etc har inte gått att få fram, men eftersom den sannolikt är 
borrad genom sedimentberggrunden till underliggande gnejs är den 
cirka 70 m djup. 

5 Utförda undersökningar 

5.1 Allmänt 
Vid undersökningstillfället var stora delar av området täckt med snö. 
Detta medförde att det i princip var omöjligt att visuellt bedöma om 
läckage av exempelvis olja och kemikalier skett. 

Markprovtagning har enbart utförts utanför befintliga byggnader. 

5.2 Jordprovtagning 
Jordprovtagning utfördes 2005-03-21 genom skruvborrning med 
geoteknisk borrbandvagn. Jordprover har tagits ut på olika material 
och från olika nivåer. I huvudsak har ett prov per varje halvmeter 
tagits ut. Borrningen har avbrutits då stopp erhållits mot 
underliggande berggrund. 

Asfalten har undersökts visuellt för att bedöma om det eventuellt kan 
förekomma tjärasfalt inom området. 

I samband med jordprovtagningen har även två observationsrör för 
grundvatten installerats för att möjliggöra eventuell framtida 
provtagning. Grundvattenrören återfinns i provpunkt 0503 samt 0508. 

5.3 Inmätning 
Samtliga provpunkters lägen har mätts in med hjälp av måttband, 
noggrannhet cirka 0,1 m, och redovisas på situationsplanen i bilaga 
1.  Inga provpunkter har avvägts i höjdled. 

5.4 Laboratorieanalyser 
Jordprover från 4 provpunkter har analyserats. I de flesta fall har 
prover från olika nivåer i en och samma provpunkt slagits samman 
före analys. 
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Totalt har tre metallanalyser, två ”oljeanalyser” (alifater, aromater, 
BTEX och PAH) samt en cyanidanalys utförts. Dessutom har pH och 
glödgningsrest bestämts i två av proverna. 

Proverna valdes ut dels med hänsyn till de luktindikationer som 
erhölls i fält vid provtagningen, men även med hänsyn till den tidigare 
verksamheten, se nedan. 

Prov 0503 – indikation på förekomst av oljeförorenade massor i fält. 
Olja analyserad. 

Prov 0504 – tidigare läge för förvaring av olja och kemikalier. Aska 
noterad i de ytliga jordlagren. Olja och metaller analyserade. 

Prov 0505 – i anslutning till lokalerna där ytbehandling utförts. Aska 
noterad vid provtagningen. Olja, metaller samt cyanid analyserade. 

Prov 0507 – enbart vald för att täcka in denna del av 
undersökningsområdet. Olja och metaller analyserade. 

6 Resultat och bedömningar 

6.1 Jordlagerföljd 
Inom området återfinns 0,3 till 1 m mäktiga fyllnadsmassor på 
naturligt avsatt silt. Silten har i fält bedömts vara av sandig grusig 
karaktär och ställvis något mullhaltig. Se beskrivningen i bilaga 2. 

Då inslag av alunskiffer förekommer i de lösa jordlagren kan ofta en 
svag oljeliknande doft kännas. I den provpunkt , 0503, där 
oljeförorenade massor påvisades var dock doftindikationen mycket 
markant. Spår av oljerester syntes även på markytan i denna 
provpunkt, se bild 6.1. 

Inga indikationer på förekomst av tjärasfalt har noterats inom 
området. 
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Bild 6.1 Provpunkt 0503 där ett observationsrör för grundvattenprovtagning 
installerades. 

6.2 Laboratorieanalyser 
Erhållna analysresultat har sammanställts i tabell 6.1. Uppmätta 
halter har jämförts med Naturvårdsverkets (NVs) generella riktvärden2 
för såväl känslig markanvändning (KM) som mindre känslig 
markanvändning (MKM). Med KM avses områden som planeras för 
bostäder, skolor, odling o dylikt. Med MKM avses områden avsedda 
kontor, industri, övriga verksamheter, trafikområden o dylikt. Främst 
har en jämförelse gjorts med KM eftersom bostäder ska uppföras 
inom området. 

De analyser som utförts indikerar att jämfört med NVs generella 
riktvärden är halten av vissa tungmetaller förhöjd i provpunkt 0504 
och 0505. 

De förhöjda halterna av bly, koppar och zink kan exempelvis härröra 
från den ytbehandlingsverksamhet som bedrivits i närområdet. 
Förhöjda halter av kadmium har också påvisats i prov från 0504 och 

                                                 
2 ”Generella riktvärden för förorenad mark” NV Rapport 4638 (avser 
metaller) samt ”Förslag till riktvärden för förorenade bensinstationer” NV 
Rapport 4889 (avser alifater, aromater, BTEX och PAH) 
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0505. Kadmium kan exempelvis ha ingått som pigment i färger som 
använts. 

Halterna av cancerogena PAH är kraftigt förhöjd i prov från 0504 
samt 0505. Detta hänger sannolikt ihop med den aska som noterats i 
jordlagerföljden. En lätt förhöjd halt liknande den som erhållits i 0503 
är inte ovanligt i urban miljö, där bl a fordonstrafik och förbränning 
utgör källor till PAH. 

I provpunkt 0504 och 0505 är även halten av PAH summa övriga 
förhöjd, även dessa halter bedöms härröra från askförekomsten. Lätt 
förhöjd halt av tunga alifater har påvisats i 0503, där oljespill 
noterades på markytan. 

Uppmätta pH-värden är något högre än det NV utgått ifrån när de 
generella riktvärdena beräknats (5-7). Detta kan medföra lägre 
rörlighet för tungmetallerna, undantaget arsenik. 

Halten organiskt innehåll är i prov 0505 högre än NVs antaganden 
(0,5-2 %). Högt organiskt innehåll kan medföra hårdare fastläggning. 
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Tabell 6.1 Sammanställning av utförda jordanalyser inom Fabrikören 12 och 17. Halt 
i mg/kg TS. 

Provpunkt 0503 0504 0505 0507 Gen. riktv. 

Jordart st,gr,sa,si
Fy/mu,si,sa

aska 
Fy/gr,si,sa

aska Fy/mu,gr,si,sa KM MKM
Parameter \ Djup (m) 1-1,5 0,3-1,0 0-0,6 0,3-0,8     

Oorganiska ämnen         

Arsenik e.a. 11 12 7,8 15 40 

Bly e.a. 77 250 13 80 300 

Kadmium e.a. 0,66 1,6 0,18 0,4 12 

Kobolt e.a. 11 11 9,6 30 250 

Koppar e.a. 73 360 25 100 200 

Krom tot e.a. 13 21 11 120 250 

Kvicksilver e.a. 0,282 0,290 0,068 1 7 

Nickel e.a. 29 30 24 35 200 

Vanadin e.a. 37 44 25 120 200 

Zink e.a. 540 1 000 55 350 700 

Cyanid, tot e.a. e.a. 2,5 e.a. 30 1 000

Organiska ämnen       

Alifater >C5-C8 < 5 < 5 < 5 e.a. 50 200 

Alifater >C8-C10 < 1 < 1 < 1 e.a. 100 350 

Alifater >C10-C12 < 3 < 3 < 3 e.a. 100 500 

Alifater >C12-C16 < 10 < 10 < 10 e.a. 100 500 

Alifater >C16-C35 130 25 18 e.a. 100 1000

Aromater >C8-C10 < 0,8 < 0,8 < 0,8 e.a. 40 200 

Aromater >C10-C35 < 2 3 10 e.a. 20 40 

Bensen < 0,005 0,0088 0,023 e.a. 0,06 0,4 

Toluen < 0,1 < 0,1 < 0,1 e.a. 10 35 

Etylbensen < 0,1 < 0,1 < 0,1 e.a. 12 60 

Xylen < 0,1 < 0,1 < 0,1 e.a. 15 70 

PAH summa canc 0,34 18 130 e.a. 0,3 8 

PAH summa övr. < 2 21 58 e.a. 20 40 

Övrigt         

pH 8,2 e.a. 8,1 e.a.     

Torrsubstans (%) 90,6 82,2 81,0 91,7     

Glödrest (% av TS) 98,3 e.a. 91,3 e.a.     

TOC (%)  0,9 e.a.  4,96 e.a.     
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7 Kortfattad riskbedömning 

Inom området skall bostadsbebyggelse uppföras. Bebyggelsen 
kommer sannolikt att erhålla en ”stadsliknande” karaktär, d v s 
flerfamiljshus med gemensamma grönytor. Möjligheten att odla 
grönsaker o dylikt blir av mycket liten omfattning. Om grönsaksodling 
överhuvudtaget medges blir ytorna sannolikt så små att det inte 
kommer att medge att en familj kan producera 30 % av sin årliga 
grönsakskonsumtion på fastigheten. Vilket är en förutsättning för NVs 
riktvärden. 

Risker med intag av bly och kadmium i de halter som nu uppmätts är 
främst i samband med eventuellt uttag och konsumtion av 
dricksvatten från den akvifer där föroreningarna återfinns.  Något 
uttag av ytligt grundvatten i fyllnadsmassorna kommer aldrig att bli 
aktuellt. 

Koppar och zink i uppmätta halter bedöms främst påverka 
markfunktionen (det biologiska livet) i marken.  

När det gäller PAH kan exponering ske via intag av egenodlade 
grönsaker (ej realistiskt i detta fall) samt via hudkontakt och inandning 
av dammpartiklar. Analyserade PAH-föroreningarna hör sannolikt 
ihop med den aska som påträffats. 

Enligt vad som redovisats ovan förekommer förorenade massor 
sannolikt inom begränsade delar av området. En begränsad ”fläckvis” 
sanering förordas så att dessa massor omhändertas. Genom en 
sådan kommer en omfattande riskreducering att ske. 

Om inga åtgärder vidtas inom området, s k 0-alternativ, bedöms inga 
akuta hälso- eller miljörisker föreligga. Området är idag inhägnat och 
används endast i begränsad omfattning.  
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8 Slutsatser 

En verksamhet med vissa miljöstörande inslag har under lång tid 
pågått inom aktuellt område. De ytor där oljor och kemikalier 
hanterats har dock varit begränsade. 

Provtagning har i detta skede enbart utförts utanför befintliga 
byggnader. Marken under de huskroppar där exempelvis 
ytbehandling bedrevs skulle kunna vara förorenade. 

Vid undersökningstillfället var stora delar av området täckt med snö. 
Okulära indikationer på markytan av spill/läckage var därför 
svårbedömda.  Stora delar av området är dessutom asfalterat, ingen 
indikation på tjärasfalt har dock noterats i utförda provpunkter. 

De lösa jordlager som överlagrar kalkstensberggrunden utgörs av 
såväl naturligt avsatt jord samt påfört fyllnadsmaterial. De lösa 
jordlagrens mäktighet inom området varierar mellan cirka en till tre 
meter, varav fyllningen är cirka 0,2-1 m mäktig. I såväl fyllning som 
naturligt avsatt jord återfinns rester av alunskiffer. 

Några synbara tecken på att förorenade massor skulle påträffas i 
större omfattning indikerades ej vid fältarbetet. I några provpunkter 
noterades dock askrester, om än i mindre omfattning.  

Förhöjda halter, i vissa fall kraftigt förhöjda halter, av enstaka metaller 
samt PAH har noterats i jordprover från provpunkterna 0504 samt 
0505. Dessa punkter är belägna vid det tidigare fatlagringsområdet 
samt i närheten av den byggnad där ytbehandling bedrevs. 

Lätt förhöjd halt av tunga alifater, sannolikt gamla oljerester, har 
påvisats i en provpunkt (0503) där oljerester noterades på markytan. 
Uppställda fat fanns i närheten av denna punkt. 

Sannolikt förekommer förorenade massor inom området men 
utbredningen bedöms vara lokal och därmed är mindre volymer 
påverkade. En diffus påverkan av PAH kan dock sannolikt återfinnas 
inom hela området. 

Föroreningarna bedöms inte medföra några hinder för planerad 
markanvändning. 
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9 Rekommendationer 

Förorenade massor har påträffats, om än i mindre omfattning, inom 
området. Kommande markarbeten bör därför anmälas till 
tillsynsmyndigheten, miljökontoret, enligt förordningen om miljöfarlig 
verksamhet3. I anmälan skall det redovisas hur markarbetena 
kommer att bedrivas, vilken miljökontroll som planeras etc.  

Vi rekommenderar även att marklager med betydande mängder 
askrester, som visats sig innehålla höga halter av PAH, avlägsnas.  

Den utförda översiktliga miljötekniska markundersökningen har 
omfattat en stickprovsundersökning. Uppmärksamhet bör därför även 
riktas mot andra områden än de som nu har identifierats, då spill och 
läckage kan ha förekommit även inom andra områden. 

Eventuellt kan kompletterande provtagning behöva ske under de 
byggnader där ytbehandlingen bedrivits, detta genomförs enklast när 
byggnaderna rivits. 

SWECO VIAK AB 
Göteborg 
 
 
 
Marie Börnell  Thomas Holm 
Uppdragsledare  Kvalitetsgranskare 

 

 

                                                 
3 § 28 SFS 1998:899 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 
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BILAGA 2

3610057.200.000
Fabrikören 12 och 17, Falköping
Översiktlig miljöteknisk markundersökning
Sammanställning av borrningsresultat
Observationer i fält vid provtagning med borrbandvagn 2005-03-21
Provtagare: Marie Börnell (SWECO VIAK)
Borrare: Peter Nilsson (BGAB)

Provpunkt Djup i m Jordlagerföljd Observationer i fält Provdjup i m Analyser
(från my) (färg, lukt etc) (från my)

0501 Ytskikt: asfalt
0-0,3 Fy/ silt, grus, sand mörkbrun, tegelrester 0-0,3

0,3-1,5 grusig, sandig, mullhaltig silt mörkbrun 0,3-1,0
1,0-1,5

1,5-2,0 sandig silt brun, innehåller skiffer 1,5-2,0
2,0-2,1 något sandig silt brun, innehåller skiffer

0502 Ytskikt: grus
0-0,5 Fy/grus, silt, sand mörkbrun, innehåll tegel och 

aska
0-0,5

0,5-1,1 grusig, sandig silt brun, innehåller skiffer 0,5-1,0

0503 Ytskikt: grus/gräs
0-0,4 Fy/ sten, grus, silt, sand innehåller tegel 0-1,0

0,4-1,0 sandig, mullhaltig silt mörkbrun
1,0-2,5 stenig grusig sandig silt brun, innehåller skiffer, 1-1,5 

m luktar olja!
1-1,5 alifater, aromater och 

PAH samt pH och 
glödrest

1,5-2,0
2,0-2,5

Övrigt:

0504 Ytskikt: asfalt
0-0,3 Fy/mull, silt, sand mörkbrun, innehåller aska 

och tegel
0-0,3 alifater, aromater och 

PAH, Me
0,3-0,9 något sandig mullhaltig silt mörkbrun 0,3-1,0
0,9-1,6 ngt stenig grusig sandig silt brun, innehåller skiffer 1-1,6

0505 Ytskikt: asfalt
0-0,3 Fy/grus, silt, sand innehåller tegel 0-0,3 metaller, cyanid, pH och 

glödrest, olja
0,3-0,6 Fy/ grus, silt, sand innehåller tegel och aska 0,3-0,6
0,6-1,0 sandig mullhaltig silt 0,6-1,0
1,0-2,0 ngt stenig grusig sandig silt innehåller skiffer 1,0-2,0

0506 Ytskikt: asfalt/gatsten
0-1,0 Fy/mull, sand, silt innehåller tegel 0-0,5

0,5-1,0
1,0-2,0 ngt stenig grusig sandig silt innehåller skiffer 1,0-1,5

1,5-2,0

0507 Ytskikt: asfalt/gatsten
0-0,4 Fy/grus, silt, sand mörkbrun 0,3-0,6 metaller

0,4-0,8 Fy/mull, grus, sand, silt innehåller tegel och skiffer 0,6-0,8
0,8-1,1 ngt sandig mullhaltig silt mörkbrun

1,1-2,0 ngt stenig grusig sandig silt
mörkbrun, mullhaltig, 
innehåller skiffer

1,0-2,0

0508 Ytskikt: gatsten
0-0,2 Fy/sand, grus 0-0,5

0,2-1,0 sandig mullhaltig silt mörkbrun 0,5-1,0
1,0-3,0 grusig sandig silt brun, innehåller skiffer 1,0-1,5

1,5-2,0
2,0-3,0

Övrigt:
I samtliga provpunkter motsvarar den lägsta nivån stopp i kalkberggrunden!
Prover markerade med fetstil har analyserats på laboratorium.

Grundvattenrör installerat, 2,99 m långt rör varav 1 m slits D 50/40 mm. Dexel. Rörets överkant 0,02 m u my,    d v s 
botten 3,01 m u my.

Grundvattenrör installerat, 3,01 m långt rör varav 1 m slits D 50/40 mm. Röret sticker upp 0,79 m över markytan, d v s 
botten 2,22 m u my.
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