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Förord 
Denna rapport beskriver resultat och erfarenheter från saneringen av f d Martin Ängquist 
AB som bedrev kemtvätt och färgeri i nuvarande Kv Konduktören i Linköping. 
Förhoppningsvis kan rapporten vara till nytta för framtida saneringsprojekt, inte minst 
sanering av klorerade lösningsmedel i bostadsmiljö. 
 
Rapporten är skriven av Anders Bank Structor Miljö Väst AB. Per Oldfeldt och Elna 
Hammarström Linköpings kommun och Länsstyrelsen i Östergötlands län har granskat 
innehållet.  
 
Saneringen av f d Martin Ängquist genomfördes i ett radhusområde och var mycket 
utmanade för alla parter. Trots allt genomfördes projektet förhållandevis snabbt med 
relativt begränsade budgetöverskridande. Åtgärdsmålen är uppfyllda. 
 
Ett stort tack till alla som deltagit i projektet och bidragit till det lyckade resultatet. 
 
 
 
Ulf Johansson   Per Oldfeldt 
Chef Miljö- och samhälls-  Projektledare 
byggnadsavdelningen 
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Sammanfattning 
Måluppfyllelse 
Linköpings kommun har under 2011-2014 förberett och låtit genomföra sanering av Kv 
Konduktören, där Martin Ängquist AB bedrev färgeri och kemtvätt från 1906 till och med 
1977. Föroreningarna, främst klorerade lösningsmedel, på området utgjorde främst ett hot 
mot de boende på området, därför placerade Länsstyrelsen objektet i riskklass 1 enligt 
MIFO. 
 
Stora mängder klorerade och vanliga lösningsmedel har sanerats. Drygt 98 % av de 
klorerade lösningsmedlen har avlägsnats och de begränsade mängder som kvarlämnats 
under tekniskt möjlig schaktnivå på stort djup under markytan utgör inga risker vid 
nuvarande och framtida känslig markanvändning. Inga klorerade lösningsmedel har heller 
påvisats i de boendes drickvatten och inomhusluft i de inledande mätningarna. De 
övergripande åtgärdsmålen bedöms därmed ha uppnåtts.  
 
Påverkan på omgivningen under själva saneringsarbetet har kunnat hållas på en låg nivå 
beroende på omfattande skyddsåtgärder och miljökontroll.  

 
Ekonomi 
För att genomföra saneringsprojektet på Kv Konduktören har Linköpings kommun sökt 
och beviljats bidrag för åtgärder på 37 Mkr, varav den tidigare verksamhetsutövaren stått 
för 2 Mkr och staten 35 Mkr. Kommunen har bidragit med drygt 1 Mkr för intern 
projektledning. 
 
Volymerna förorenad jord blev ca 20 % högre än beräknat och uppgick till ca 13 000 ton. 
Kostnaderna per ton sanerad jord är förhållandevis hög, vilket beror på omfattande 
skyddsåtgärder och dyr återställning i ett centralt beläget radhusområde. 
 
Saneringsarbete 
Ungefär 2 000 m2 yta har schaktats ur 1 – 7 m och därefter återställts. De svåraste 
momenten var saneringen av djupt förorenad jord under grundvattenytan i södra delen av 
området och återställningen av 11 radhustomter som präglades av omfattande dialoger 
med de boende på området.  
 
Saneringen med förberedande arbeten och återställning tog totalt 15 månader med start i 
maj 2013 och slutbesiktning i september 2014 med tre månader vinteruppehåll.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  
Linköpings kommun har under 2011-2014 förberett och låtit sanera flera fastigheter inom 
Kv Konduktören, där Martin Ängquist AB bedrev kemtvätt och färgeri från 1907 till 
1977. De gamla industribyggnaderna revs då och gav plats åt ett radhusområde. Objektet 
var placerat i riskklass 1 enligt MIFO. 
 
En förstudie av objektet utfördes 2007 då betydande halter av klorerade lösningsmedel 
och petroleumbaserade lösningsmedel påvisades. Resultatet av förstudien ledde till att en 
Huvudstudie genomfördes under 2008. Förstudien och huvudstudien genomfördes med 
länsstyrelsen som huvudman. Huvudstudien låg till grund för åtgärdsförberedande 
undersökningar och saneringsåtgärder som kommunen successivt sökt och erhållit bidrag 
till 2010, 2012 och 2014.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Linköpings kommun har varit huvudman för 
åtgärdsförberedelserna och saneringen. Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i 
Östergötlands län, tidigare verksamhetsutövare samt Linköpings kommun har finansierat 
saneringsprojektet.   

1.2 Områdesbeskrivning 
Kv Konduktören är ett radhusområde som ligger i södra delen av Linköping. Området 
avgränsas i väster av Stångån, i söder av en park (Snugganparken) och i övriga 
väderstreck av smågator och bostadsområden, se Figur 1. Områdets area är ca 4 000 m2, 
varav ca 2 000 m2 åtgärdats.  
 

  
Figur 1 Lokalisering av Kv Konduktören. 

1.3 Markanvändning 
Saneringsområdet har dels utgjorts av bostadsmark, dels av parkmark. Markanvändningen 
har likställts med Naturvårdsverkets markanvändningsklass KM, känslig 
markanvändning. Efter sanering har området återställts till ursprunglig användning De 
åtgärder som vidtagits innebär att området skall kunna användas enligt gällande detaljplan 
utan långtgående restriktioner.  



 Sida 7 

 
  
 

1.4 Historik 
Färgeri och kemtvättsverksamheten pågick från 1906 fram till 1977. Från 1944 bedrevs 
verksamheten av bolaget Martin Ängquist Aktiebolag, Färgeri & Kemisk Tvätt (”Martin 
Ängquist AB”). Efter nedläggning 1977 revs lokalerna och de nya radhusen uppfördes 
1978-1979 (figur 2). 
 
Kemtvätten var utrustad med tvättmaskiner som använde perkloretylen (PCE), 
trikloretylen (TCE) och varnolen. Varnolen är ett petroleumbaserat lösningsmedel som 
liknar lacknafta. Kemikalier förvarades i tankar i ett skyddsrum under kemtvätten. Avfall 
lämnades under senare tid till Tekniska Verken. Tidigare avfallshantering är okänd. 
Processvatten leddes ut i Stångån fram till början av 1970-talet då avloppsledningarna 
kopplades på det kommunala spillvattennätet. Markföroreningarna har främst orsakats av 
spill och läckage vid hantering och lagring av tvättvätska samt läckage från otäta 
avloppsledningar, se figur 2. 
 
 

 
Figur 2. Illustration av den f d industriella verksamheten på Kv konduktören. 
 
 

2 Föroreningssituation och risker innan åtgärd 

2.1 Utförda utredningar och föroreningssituationen 
Föroreningssituationen avseende mark och grundvatten inom Kv Konduktören har 
undersökts i flera omgångar sedan 2007, se Tabell 1. Utredningarna kan rekvireras från 
Linköpings kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Sammanlagt har över 100 punkter provtagits från markytan ned till max 10 m djup och 
100-tals prover av jord, grundvatten, porluft, inomhusluft och dricksvatten har analyserats 
m a p främst klorerade och vanliga lösningsmedel. 
 

F d tvättmaskiner 
(PCE, varnolen) 
Kemikalielager / 
skyddsrum 
(källare) 

De 2 södra parhusen 
är pålade 

Avloppspumpstation i 
änden av befintlig 
garagelänga  

F d färgeri, bostäder, 
vattentvätt, kontor   

Kv Konduktören 

F d industribyggnad   

F d avloppsledningar 

Stångån 

Snugganparken 
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Tabell 1 Utredningar gällande f d Martin Ängquist. 

Titel på undersökning Utförd av År Typ av 
undersökning 

Översiktlig miljögeoteknisk 
undersökning, f d Kemtvätt Martin 
Ängquist 
 

Golder 
Associates, 

2007 Förstudie 

Provtagning och analys av frukt, bär 
och grönsaker, f d Kemtvätt Martin 
Ängquist 
 

Golder 
Associates  

2007 Utökad förstudie 

Detaljerad miljöteknisk 
undersökning av f d Kemtvätt Martin 
Ängquist AB 
 

Hifab 2008 Huvudstudie 

Fördjupad miljö- och 
hälsoriskbedömning och 
åtgärdsutredning, f d Kemtvätt 
Martin Ängquist AB 
 

Hifab  2008 Huvudstudie 

Åtgärdsförberedande 
miljöundersökningar vid f d Martin 
Ängquist i Linköping 
(resultatrapport) 
 

Hifab 2010 Utökad huvudstudie 

In-situ specifik provtagning vid Kv 
Konduktören i Linköping 

Hifab AB 2011 Kompletterande 
undersökning  

Mätning av klorerade alifater i 
porgas och dagvatten inom Kv 
Konduktören, resultat-PM  
 

Hifab AB 2011 Kompletterande 
undersökning 

Analys av klorerade lösningsmedel i 
dricksvatten inom Kv konduktören, 
Linköpings kommun  

Hifab AB 2011 Kompletterande 
undersökning 

Kompletterande åtgärdsförberedande 
miljöteknisk undersökning av jord 
och grundvatten inom kv 
Konduktören, Linköping 

Hifab AB 2012  Åtgärdsför-beredande 
undersökning 

Kompletterande miljöteknisk 
undersökning av jord inom 
tomtmark, Kv. Konduktören 
Linköping 

Hifab AB 2012 Kompletterande 
undersökning 

Åtgärdsförberedande undersökning 
2014-01 

Hifab AB 2014 Åtgärdsför-beredande 
undersökning 

 

Sammanfattningsvis visade genomförda undersökningar innan sanering följande (se även 
figur 3): 

• Inom ramen för för- och huvudstudien (2007-2008) identifierades ett 
sammanhängande förorenat område (ca 1 000 m2) i södra delen av Kv 
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Konduktören i anslutning till den f d kemtvätten och gammal avloppsledning till 
Stångån (Område 1). Höga halter av klorerade lösningsmedel och av aromatnafta 
påvisades ställvis i jord från ca 1 m ned till maximalt 9 m under markytan. 
Mängden mer eller mindre förorenade massor uppskattades till 11 000 ton. Från 
detta område sträckte sig en plym med förorenat ytligt grundvatten ned till 
Stångån.  

• I dricksvattnet och i vissa fastigheters inomhusluft påvisades spår av PCE. 
Dricksvattnet förorenades via diffusion av PCE-ångor genom PE-slang som låg 
inom Område 1 och Område 3. 

• Inom ramen för åtgärdförberedande undersökningar år 2012 identifierades 
ytterligare ett sammanhängande förorenat område (ca 400 m2) under f d 
avloppsledningar i norra delen av Kv Konduktören (Område 3). Höga halter av 
klorerade lösningsmedel påvisades från ca 2 m till ca 7 m under markytan. 
Mängden mer eller mindre förorenade massor uppskattades till 2 000 ton.  

 

 
Figur 3 Bedömd föroreningssituation år 2012 innan sanering. Område 2 avser till stor 

del omläggning av ledningar. Område 4 ligger utanför Kv Konduktören och 
har inte sanerats. 

2.2 Riskbedömning och saneringsbehov 
Den fördjupade riskbedömningen visade sammanfattningsvis följande: 
 

1 000 m3 

800 m3 

4 000 m3 

700 m3 

Djupschakt 
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• Vid nuvarande förhållanden tränger flera giftiga och cancerframkallande 
lösningsmedelsångor från marken in i bostadshus inom Kv Konduktören och 
människor exponeras idag via inomhusluften. Åtgärder för att eliminera denna 
exponering bedöms nödvändiga.  
 

• Lösningsmedel kan tas upp i grönsaker och frukt som odlas inom eller nedströms 
källområdet. Åtgärder för att eliminera denna risk bedöms vara nödvändiga.  

 
• Förekomst av lösningsmedel i mycket höga koncentrationer, lokalt i fri fas, gör att 

markarbeten så som schakt för grundläggning, ledningsdragning, dränering etc kan 
öka vattenomsättning eller bilda nya dräneringsvägar som mobilisera lösningsmedel 
och därigenom förvärra föroreningssituationen. Sannolikheten för detta ökar om inga 
saneringsåtgärder utförs.  
 

• Markarbeten in Kv Konduktören innebär hälsorisker vid exponering av lösnings-
medelsångor. Lokalt kan akuta effekter på människor inte uteslutas. Åtgärder bedöms 
vara nödvändiga för att eliminera denna hälsorisk.  

 
• Djupt belägen förorening i moränen kommer att bidra till en fortsatt spridning av 

förorening till djupt grundvatten under överskådlig tid. Åtgärder är motiverade för att 
minska spridningen och på sikt möjliggöra en naturlig nedbrytning av restföroreningen 
i grundvatten.  

 
• Ytlig grundvattenplym i parkområdet kan innebära hälsorisker, dels vid exponering av 

lösningsmedelångor vid schaktarbeten, dels om ångor tränger in i byggnader som 
uppförs på området. Åtgärder bedöms nödvändiga för att eliminera dessa hälsorisker.  
 

• Klorerade lösningsmedel i ytligt grundvatten når sannolikt ytvattenrecipienten och 
innebär därmed en liten men oönskad föroreningsbelastning till Stångån och Roxen. 
Åtgärder bedöms nödvändiga för att eliminera denna belastning.  

 
• Boende inom Kv Konduktören kan teoretiskt exponeras för markförorening via 

dricksvatten om lösningsmedel diffunderar genom plastslangar. Åtgärder bedöms 
nödvändiga för att eliminera denna risk. 

 

3 Åtgärdsmål och val av åtgärd 

3.1 Övergripande åtgärdsmål 
Med utgångspunkt från föroreningssituationen, riskbedömningen och den planerade 
markanvändningen togs följande inledande övergripande åtgärdsmål fram som underlag 
för val av åtgärdsalternativ: 
 
1. Boende inom kvarteret Konduktören skall inte exponeras för markförorening via 

inomhusluften.  
 
2. Föroreningar i mark inom Kv Konduktören skall inte förorsaka hälsorisker vid 

markarbeten eller behov av markanvändningsrestriktioner.  
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3. Föroreningar i mark inom parkområdet skall inte förorsaka hälsorisker vid 
markarbeten eller behov av markanvändningsrestriktioner.  

 
4. Spridningen av föroreningar från Kv Konduktören via grundvatten skall minska 

väsentligt. 
 
5. Boende inom Kv Konduktören skall inte exponeras för markförorening via 

kommunalt dricksvatten.  

3.2 Mätbara åtgärdsmål 
Mätbara åtgärdsmål anger det som ska mätas eller kontrolleras för att graden av 
måluppfyllelse skall kunna utvärderas. Som mätbara åtgärdsmål föreslogs acceptabla 
resthalter i jord inom saneringsområdet. Dessa anger vilka föroreningskoncentrationer som 
maximalt kan kvarlämnas efter urgrävning i kvartersmark respektive park- och gatumark på 
djupet 0 till 1 meter under markytan. Med ”Kvartersmark” avser all mark inom kvarteret 
Konduktören och med ”Gatu- och parkmark” all övrig mark. För jord på större djup görs 
ingen uppdelning i olika markanvändningsområden. I tabell 2 redovisas acceptabla resthalter 
för olika markanvändning och djup.  

 

Tabell 2 Acceptabla resthalter i jord (i mg/kg). Djup anges i meter under befintlig markyta.  

Markområde Klorerade 
alifater1 

Aromater 
C8-C10 

Alifater 
C8-C10 

Ytlig Kvartersmark ner till 1 m under befintlig markyta. 1 10 10 

Ytlig Gatu- och parkmark ner till 1 m under befintlig markyta.   10 20 20 

Mark på djup mellan 1 till 4 m under befintlig markyta 10 20 20 

Mark på större djup än 4 m under befintlig markyta2 100 200 200 
1Summan av molkoncentrationerna av PCE, TCE, DCE och VC omräknat till mg PCE/kg (ej TS utan VV) 
2 Det maximala schaktdjupet är av tekniska skäl satt till som lägst +34 m (ca 8 m u my). I anslutning till/under 
huset i söder sker schakt ner till maximalt 5 meters djup under markytan.  

3.3 Val av åtgärd - riskvärdering 
I en riskvärdering vägs riskerna med ett förorenat område mot kostnaderna för föreslagna 
åtgärder tillsammans med övriga aspekter. Värderingen ska leda fram till ett val av om 
åtgärder ska vidtas och i så fall vilka. Riskvärderingar kan läggas upp på olika sätt, 
exempelvis genom poängsystem eller genom beskrivande texter. I fallet Martin Ängquist 
valdes kvantitativ analys med beslutstödsmetodiken AHP (Analytic Hirarchy Process). 
Metodiken värderas ur tre huvudsakliga kriterier  
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1. Ekologi och hälsorisker 

2. Ekonomi 

3. Sociala och kulturella faktorer 

 
Huvudkriterierna är i sin tur uppdelade i ett stort antal underkriterier som jämförts var för 
sig. Värdering basera dels på fakta och tekniska utredningsresultat, dels på mer subjektiv 
information så som lokal acceptans för olika åtgärdsalternativ. Vid riskvärderingen deltog 
representanter för de boende inom området, kommunen, länsstyrelsen, SGI och 
sakkunniga tekniska konsulter. Resultatet av riskvärderingsprocessen blev att 
åtgärdsalternativ 3 (fullständig sanering inklusive plymsanering) bäst uppfyllde de 
värderingskriterier som formulerats.  
 
Länsstyrelsen bedömde dock att plymsaneringen inte kunde motiveras och gav därmed 
endast bidrag till förberedelser och sanering av källområdena i jord, dock under 
förutsättning att alternativa in-situ metoder utreddes ytterligare under förberedelseskedet. 

3.4 Sökt alternativ 
Det sökta åtgärdsalternativet omfattade följande moment: 

• Rivning av garagelänga och ledningsomläggning. 

• Installation av strömningsavskärande spont ner till berg samt pumpbrunnar för lokal 
avsänkning av grundvatten för att möjliggöra schakt och kontroll i torrhet.  

• Saneringsschakt och separering av förorenade jordmassor till ca 6- 7 m under 
nuvarande marknivå. Kontinuerligt omhändertagande och rening av fria faser och 
förorenat grundvatten.  

• Etappvis schaktning och återfyllning under det södra parhuset. Förberedelse för 
installation av undertryckssystem i kombination av tätning under bottenplattan.  

• Kompletterande tät stålspont till berg och etablering av nya länsvattenpumpar.  

• Fortsatt saneringsschakt och separering av förorenade jordmassor ner till ca 10 m 
under nuvarande marknivå.  

Åtgärderna beräknades ge upphov till ca 10 000 ton mer eller mindre förorenade massor 
som skulle sorteras och transportera till extern avfallsmottagare. 

Under förberedelsefasen utreddes alternativa in-situ metoder och två typer av termisk 
behandling (TCH – Thermal Conductive Heating och ERH – Electric Resistance 
Heating) bedömdes vara möjliga. I förhållande till konventionell urschaktning bedömdes 
dock dessa in-situ metoder vara osäkrare, varför det sökta alternativet inte förändrades. Bl 
a bedömdes det som mycket osäkert att sanera in-situ kring avloppssystem och 
avloppsbrunnar. 
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4 Ansvar och finansiering 

4.1 Ansvarsutredning 
Länsstyrelsen genomförde en ansvarsutredning för f d Martins Ängquist AB. 
Ansvarsutredningen kom fram till att tidigare verksamhetsutövare Siab (fusionerat bolag 
från Martin Ängquist och Kvissberg Bygg) bör hållas ansvarig för att utföra eller bekosta 
efterbehandling. Länsstyrelsen Östergötland anser att det är skäligt att NCC (f d Siab) 
åläggs att betala den del efterbehandlingskostnaden som motsvarande ett återställande till 
mindre känslig markanvändning, d v s industriverksamhet. Resultatet blev att NCC skulle 
bidra med 1/3 av 6 Miljoner kr, d v s 2 Mkr, resterande del bekostas av staten.  

4.2 Huvudmannaskap 
Linköpings kommun har låtit Miljö och samhällsbyggnadsnämnden ansvara för 
saneringen. I detta ansvar ingick att ta fram bidragsansökan, se till att saneringen 
förbreddes och genomfördes inom utsatt tid samt hålla i den ekonomiska uppföljningen. 

4.3 Bidragsansökningar 
Linköpings kommun utarbetade den första bidragsansökan för förberedelser och sanering 
hösten 2010. Bidragsansökan omfattade då förberedelser, sanering av mark samt sanering 
av grundvattenplym.  
 
Kostnaden för förberedelser och sanering av mark och grundvattenplym bedömdes till 31 
Mkr. Kommunen erhöll hösten 2011 26 Mkr i bidrag + garanti för att de 2 Mkr som 
tidigare verksamhetsutövare skulle stå för. Inget bidrag erhölls för sanering av 
grundvattenplym. 
 
Ansökan om utökat bidrag på 7 Mkr skickades in sommaren 2012 då ytterligare ett 
förorenat område identifierades (område 3) inom ramen för åtgärdsförberedelserna. 
Bidragsbeslutet erhölls januari 2013. Även sommaren 2014 skickades en ansökan om 
utökat bidrag på 2 Mkr för utökad återställning och uppföljning. Bidragsbeslut erhölls 
hösten 2014. 
 
Sammanlagt har således projektet förberedelser och åtgärdsfas finansierats med 35 Mkr av 
statliga medel och med 2 Mkr av tidigare verksamhetsutövare. 
. 
 



 Sida 14 

 
  
 

5 Organisation  
I Figur 4, beskrivs organisationen för saneringsprojektet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetsgrupp 
Projektgrupp + 
Axel Hallin Projektör, Grontmij 2011- 
Per Lidstedt Byggledare, Hifab 2013- 

Tillsynsmyndighet 
Lst Östergötland 

Styrgrupp 
Chef Miljö och samhällsbyggnad, Linköpings kommun Huvudfinansiär 

Naturvårdsverket, genom 
Länsstyrelsen i Östergötlands län 

Saneringsentreprenör 
Geoserve AB 
Platschef: Eric Wadstein 
 

Mottagningsentreprenör 
RGS90 Sverige AB 
Tekniska Verken 
 

Stödfunktion 
Upphandlingsenheten 
Linköpings kommun 
 

Projektgrupp 
Erik Bjäresten, PL, Miljö och samhällsbyggnad 2010-2012 
Rickard Davidsson PL, Miljö och samhällsbyggnad 2012-2013 
Elna Hammarström PL, Miljö och samhällsbygg. 2013-2014-09 
Per Oldfeldt PL, Miljö och samhällsbyggnad 2014-09 - 
Per Hubinette TPL, Structor Miljö Göteborg AB 2010-2013 
Anders Bank TPL, Structor Miljö Göteborg AB 2014- 
 

Figur 4. Organisationsschema 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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6 Upphandlingar 

6.1 Upphandling av teknisk projektledare 
Inför den utökade huvudstudien 2010 gjordes en upphandling enligt LOU av teknisk 
projektledare. Upphandlingen vanns av Structor Miljö Göteborg AB. 

6.2 Upphandling av projektör 
Upphandling av projektör gjordes 2011. I projekteringen ingick åtgärdsförberedande 
miljötekniska och geotekniska undersökningar, komplett tillståndsansökan för 
vattenverksamhet, kontrollprogram, kostnadskalkyler, strategi för upphandlingar, 
projektering och framtagande av förfrågningsunderlag för saneringsarbeten m m. 
 
Grontmij med Hifab som underkonsult vann upphandlingen. 

6.3 Mottagningsentreprenad 
Upphandling av mottagning av förorenade massor genomfördes vintern 2012/2013. RGS 
90 vann upphandlingen. 

6.4 Upphandling av miljökontroll 
Upphandling av löpande miljökontroll under saneringsarbetet genomfördes våren 2013. 
Upphandlingen vanns av Hifab. 

6.5 Upphandling av saneringsentreprenör 
Projektgruppen bestämde att saneringen skulle genomföras som en s k 
samverkansentreprenad där eventuella vinster och förluster i projektet skulle delas mellan 
entreprenör och beställare. Upphandlingen vanns av Geoserve AB. 
 
 

7 Avtal med fastighetsägare 
Eftersom sanerings- och återställningsarbete skulle utföras på andra än huvudmannens 
fastighet upprättades avtal med samtliga boende, d v s 11 st separata avtal. I avtalen 
reglerades tillträdet och detaljer av återställningen. 
 
 

8 Tillstånd och anmälan 
En ansökan om tillstånd för avsänkning och bortledning av grundvatten lämnades in till 
miljödomstolen i december 2011. Förhandlingar hölls i augusti 2012 och beslutet med 
särskilda villkor avseende maximal grundvattenavsänkning och bortledning av 
grundvatten samt maximala föroreningshalter i avlett grundvatten erhölls i oktober 2012.  
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I enlighet med 28§ i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd lämnade en 
anmälan in om avhjälpandeåtgärder i december 2012 till länsstyrelsen. Anmälan 
kompletterades i mars 2013. Ett föreläggande om att vidta saneringsåtgärder och 
skyddsåtgärder i enlighet med anmälan utfärdades av länsstyrelsen 2013-05-29. 
 
I föreläggandet fastställdes mätbara åtgärdsmål och kontrollprogram. 
 
Tillsynsmyndigheten har regelbundet fått information från projektet via 
byggmötesprotokoll och har även haft en stående inbjudan till byggmöten.  
 
I samband med djupschaktning visade sig att tillrinningen av grundvatten vara betydligt 
större än beräknat. Problemet kunde dock lösas i samförstånd med tillsynsmyndigheten 
utan några villkorsöverträdelser.  
 
 

9 Genomförande av entreprenad  

9.1 Förberedande arbeten 
Innan saneringsschaktning påbörjades skedde följande förberedande arbeten: 
 

1. Etablering av arbetsbodar, etablering av körvägar, ytor m m i Snugganparken, 
samt avverkning av träd i parken. 

2. Delar av garagelängan inklusive bottenplatta och pumphusets ytliga delar revs. 
Rivningsavfall kördes till godkänd avfallsanläggning.  

3. Ledningar under mark vid planerad spont lokaliseras, schaktades fram och 
skyddas.  

4. Temporär vatten- och avloppsförsörjning iordningsställdes för boende under 
saneringsentreprenaden.  

9.2 Marksanering 
Grävningsarbeten för marksaneringen påbörjades i maj 2013 och pågick fram till maj 
2014 med vinteruppehåll december - mars, d v s sammanlagt 9 månader.  
 
En spont slogs kringområdet i söder där djup schaktning utförs. Spontens placering var 
förutbestämd. Schaktningen i djupled avbröts när acceptabla resthalter uppnåtts, 
alternativt att maximalt schaktdjup +34 m (ca 8 m u my) nåtts. I anslutning till/under huset 
i söder sker schakt ner till maximalt 5 m u my (+ 37 m). Om föroreningar kvarlämnas på 
större djup utförs skyddsåtgärder så som tätande barriärer, tätning av grundläggning och 
av genomföringar på hus och/eller förbättrat markradonskydd. 
 
Schaktningen delades in i fyra etapper: 
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Etapp 1 Ytlager och förmodat ren ytlig fyllning. 
 
Etapp 2 Jord ned till permanent grundvattennivå 
 
Etapp 3 Jord under befintlig byggnad 
 
Etapp 4 Djup schaktning under permanent grundvattennivå 
 
Urschaktade massor och rivningsmassor sorterades av beställarens miljökontrollant i sex 
klasser. Klass 0 avsåg rena massor som kan återanvändas inom projektet, klass 1 till 3 var 
lösningsmedelförorenade massor med olika föroreningsgrad (från lätt förorenade till 
kraftigt förorenade), klass 5 och 6 utgörs av asfalt och rivningsmaterial. 
 
Det svåraste momentet var saneringen av djupt liggande förorenad jord under 
grundvattenytan (Etapp 4) då betydande inströmning av grundvatten skedde. Vidare 
konstaterades mer utbredd förorenad jord än förväntat i kvarterets norra del vilket 
föranledde en snabb omprojektering. I figur 5 visas saneringens slutliga omfattning (1 – 8 
m schaktdjup). I figur 6 finns några foton från marksaneringen. 
 

 
Figur 5 Saneringsområdets slutliga utbredning. 
 
 
Mängderna förorenad jord blev ca 20 % större än förväntat – 13 000 mot 11 000 ton jord. 
Mängderna ren jord som återanvändes på annan plats blev ca 2 000 ton mot förväntat 
1 000 ton. Sammanlagt schaktades således ca 15 000 ton jord upp från objektet. 
 
Utöver att mängderna förorenade massor blev större än förväntat uppkom följande 
betydande (>0,5 Mkr) Ändrings – och tilläggsarbeten (ÄTA=Ändrings och 
Tilläggsarbeten) i förhållande till FFU i samband med marksaneringen: 
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• Hinder i samband med spontningsarbete och schaktning under grundvattenytan. 

• Extra djupschakt i norra delen av området.  
 
Utöver dessa två större ÄTA (ca 2 Mkr) uppkom ett tiotal mindre ÄTA i samband med 
marksaneringen.  
 

  

  
Figur 6 Foton från marksanering inom f d Martin Ängquist AB. 

9.3 Återställning 
När förväntat ren schaktbotten alternativt maximal schaktnivå och förväntat ren 
schaktvägg nåtts togs jordprover ut för analys på laboratorium för att verifiera att de 
mätbara åtgärdsmålen nåtts. Schakterna återfylldes sedan med relativt finkornig morän 
upp till underkant nya ytskikt.  
 
En diffusionstät duk installerades mellan naturlig – och tillförda jordmassor i södra delen 
av kvarteret, se figur 7. 
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Figur 7 Lokalisering av tätmembran som installerats i södra delen av området under 

maximalt schaktdjup. 
 
 
I området har nya ledningar för dricksvatten (diffusionstäta), dagvatten och avloppsvatten 
installerats.  
 
Den del av garaget som revs återuppbyggdes inklusive en ny avloppspumpstation.  
 
Asfalterade körytor och garageplan återställdes till ursprungligt skick.  
 
Fem trädgårdar samt åtta radhusentréer återställdes i enlighet med avtal som tecknats med 
varje fastighetsägare.  
 
Återställningen av området, i synnerhet de boendes trädgårdar och entréer, blev mycket 
utmanande för projektledningen och markentreprenören. Det blev många dialoger och 
diskussioner med de boende. Kostnaderna och tidsåtgången för återställningen blev 
betydligt större än förväntat.  
 
I figur 8 finns några foton över saneringsområdet under och efter återställning. 

Färgaregatan 



 Sida 20 

 
  
 

  
 

  
Figur 8 Foton visande Kv Konduktören under och efter återställning. 

9.4 Möten 
Under saneringsarbetet hölls byggmöten (sammanlagt 23 st) ungefär varannan vecka med 
representanter från saneringsentreprenören och kommunen. Innan byggmötena hölls i 
slutet av återställningen sex separata boendemöten där även bidragsmyndigheten deltog.  

9.5 Miljökontroll 
Miljökontrollen utfördes av beställarens miljökontrollant och omfattade dels klassning av 
urschaktade jordmassor och kontroll av de mätbara åtgärdsmålen i schaktbotten/väggar, 
dels kontroll av den temporär omgivningspåverkan som kunde uppstå till följd av 
saneringsarbeten. Kontrollen utfördes inom ramen för en miljöplan som godkändes av 
tillsynsmyndigheten.  

9.6 Klassning av urschaktade massor 
Miljökontrollanten klassade jorden innan den schaktades ur genom visuella observationer, 
systematisk provtagning (2*2*0,5 m) och fältanalys med PID (mäter flyktiga kolväten) 
och HDI (mäter halogenerade kolväten). Ett urval prover skickades till laboratorium för 
att verifiera klassningen. Analysresultaten av dessa 40 verifierande prover ligger till grund 
för beräkningen av vilka föroreningsmängder som avlägsnats från objektet. 
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9.7 Kontroll av mätbara åtgärdsmål 
Kontroll och provtagning av schaktbotten och schaktväggar utfördes när förväntad ren 
gräns eller maximal schaktnivå nåtts respektive när saneringsområdets gränser nåddes.  
 
För att dokumentera resthalter vid schaktgräns genomförs kontroller av schaktväggar, 
schaktbottnar och jord intill sponter genom att ca 10 st. stickprover av jord från en yta om 
ca 20 m2 blandas till ett samlingsprov som analyseras på laboratorium m a p klorerade 
lösningsmedel och vanliga lösningsmedel. 
 
Kontrollerna och analysresultaten sammanställdes löpande av miljökontrollant i excel-
filer som regelbundet skickades till projektets deltagare. 

9.8  Kontroll av omgivningspåverkan 
Kontroll av omgivningspåverkan omfattade regelbunden provtagning och mätning av dels 
utomhusluft och inomhusluft i intilliggande bostäder, dels utgående länsvatten från 
reningsanläggning innan avledning till Stångån. Även buller mättes vid spontning och 
bilning av betong. 
 
Nivåmätningar, provtagningar och kemiska analyser av grundvatten genomfördes fyra ggr 
per år innan och under markarbetena. Efter saneringen kommer provtagningarna att 
upprepas vid ytterligare fyra tillfällen under två år. 
 
Omfattande kontroll av vibrationer och sättningar genomfördes inom ramen för ett separat 
kontrollprogram. För – och efterbesiktningar har utförts av över 20 fastigheter innan och 
efter saneringsarbetena. Diskussioner om skadeståndsanspråk p g a förändringar i 
byggnader (främst mindre sprickor in- och utvändigt) pågår och hanteras av kommunens 
försäkringsbolag. 

9.9 Hantering av förorenade massor 

Schaktvolymer 
Saneringen av mark gav sammanlagt upphov till ca 13 000 ton förorenade massor och 
2 000 ton rena massor som transporterades bort från området till olika 
mottagningsanläggningar. Avfallet delades inför saneringen upp i 6 klasser utifrån 
avfallstyp och föroreningshalter. Mängderna och avfallsmottagarna redovisas i Tabell 3. 
 
Mängderna som hanterades blev större än vad som förutsågs efter den utökade 
huvudstudien 2010 (11 000 ton, varav 10 000 ton förorenade massor) och efter de 
åtgärdsförberedande undersökningarna 2012 (12 000 ton, varav 11 000 ton förorenade 
massor). De verkliga mängderna förorenade jordmassor blev ca 20 % större än beräknat. 
Det var främst mängden lätt förorenad jord som blev större än beräknat. Orsakerna till att 
mängderna förorenad jord blev större än kalkylerat var att utbredningen av förorenad jord 
var större än beräknat i norra delen av kvarteret (Område 3).  
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Tabell 3. Sammanställning av avfallsmängder och omhändertagande (ton). 

Avfallsklass Typ av avfall Mängder Mottagnings-anläggning 

0 Rena massor (ytlager) 1 980 Tekniska Verken Linköping 

1 Lätt förorenad jord 5 987 Tekniska Verken Linköping 

2 Förorenad jord 6 810 RGS 90 Norrköping 

3 Kraftigt förorenad jord 292 RGS 90 Norrköping 

4 Övrigt avfall1) 333 Tekniska verken Linköping 

Summa 15 402 
1) Främst betong och asfalt 

Transporter 
Transporterna av avfall och återfyllnadsmassor med lastbil genererade ett transportarbete 
på sammanlagt 46 830 km. Begränsande för produktionstakten har i regel varit 
kapaciteten på urschaktningen av förorenade massor beroende på områdets karaktär.  

9.10 Återställande av området 
Ca 1 700 ton rena ytskikt återanvändes inom objektet. I övrigt har material för återfyllning 
bestått av ca 17 000 ton morän, krossmaterial, stenmjöl, mulljord m m.  

9.11 Säkerhet och arbetsmiljö under saneringen 
Saneringsentreprenören upprättade en arbetsmiljöplan (BAS-U) inför sanerings- och 
rivningsarbetena. Skyddsronder har genomförts av entreprenören och ev. avvikelser 
åtgärdades efterhand.  
 
Djupschakten i områdets södra del var ett utmanande moment med urgrävning av kraftigt 
förorenad jord och betydande grundvatteninträngning. Gasmask fick användas vid arbete i 
schakten. En utökad kontroll av hur omfattande miljökontrollanterna exponerades för 
klorerade lösningsmedel utfördes. Den visade dock att exponeringen visserligen var 
förhöjd men långt under givna gränser. 

9.12 Avvikelser 
Saneringsarbetet genomfördes i stort sett som planerat och i enlighet med anmälan. Några 
avvikelser har dock uppkommit under saneringens gång som föranlett utökat eller ändrat 
utförande: 

• Sponten kring djupschakten visade sig vara svårare att installera än förväntat. Dels 
fanns en del sten i spontläget, dels gav vibrationer upphov till sättningar i 
Arbetaregatan med risk för skador på befintlig avloppsledning.  

• Vatteninträngningen i djupschakten var betydligt större än beräknat, vilket innebar att 
en del schaktning fick ske under vattenytan eftersom man enligt vattendomen inte fick 
avleda stora mängder grundvatten.  
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• Utbredningen av klorerade lösningsmedel under den gamla avloppsledningen i 
områdets norra del visade sig vid inledande schaktning innan vinteruppehållet vara 
större än förväntat. En detaljerad kartläggning och en omprojektering fick göras under 
vinteruppehållet.  

 
 

10 Resultat och måluppfyllelse 

10.1 Inom saneringsområdet 
Saneringen har genomförts så att de mätbara åtgärdsmålen i form av föroreningshalter i 
schaktbotten/schaktväggar kunnat nås inom saneringsområdet. I bilaga 1 finns en 
redovisning av uppmätta halter i schaktbotten och -väggar. 
 
I södra delen av området finns lokalt höga halter av klorerade lösningsmedel kvar i lera 
under maximalt schaktdjup (>3 m u my). Detta var känt på förhand och schaktdjupet 
begränsades av stabilitetsskäl. Dessa områden har försetts med diffusionstät duk för att 
hindra återkontaminering av tillförda massor.  

10.2 Utanför saneringsområdet 
I gränserna till saneringsområdet har vissa föroreningar kvarlämnats, se figur 9.  
 

 
Figur 9 Kvarlämnade föroreningar utanför saneringsområdet. 
I Färgaregatan finns relativt höga halter av klorerade lösningsmedel i leran under befintlig 
avloppsledning från ca 3 m djup ned till ca 7 m djup. Utbredningen är kartlagd inom 
ramen för en separat bidragsansökan (Område 4), spridningsrisken är obetydlig och 
riskerna bedöms som begränsade. Kommunen och tekniska verkan överväger att dra om 
befintliga ledningar i området. 
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Utanför f d spont kring djupschakten invid Arbetaregatan finns en begränsad lokal 
förorening av alifatiska och aromatiska kolväten kvarlämnad 3 m under markytan. 
Föroreningen bedöms utgöra en obetydlig risk och kommer inte åtgärdas. 
 
Från det åtgärdade källområdet i södra delen av saneringsområdet har klorerade och 
vanliga lösningsmedel spridits med ytligt grundvatten mot Stångån i en plym i 
Snugganparken. Förhöjda halter finns både i grundvatten och i jord. Linköpings kommun 
ansökte om medel för att sanera plymen in-situ men staten beviljade inte bidrag då 
riskerna bedömdes som förhållandevis små.  

10.3 Omgivningspåverkan 
Under saneringsarbetet har omgivningspåverkan i form av utsläpp till luft och ytvatten, 
buller samt grundvattensänkningar regelbundet kontrollerats via provtagningar, mätningar 
och kemiska analyser. Det kan sammantaget konstateras att påverkan på omgivningen från 
saneringen varit begränsad och givna begränsningsvärden har innehållits. En separat 
rapport rörande detta kommer att tillsändas tillsynsmyndigheten för vattenverksamheten. 
 
Länsvatten pumpades under ca två månader hösten 2013 via reningsverk 
(sedimentationscontainer + påsfilter + tre kolfilter i serie) till Stångån. Maxflödet 15 
m3/dygn i månadsmedelvärde överskreds inte. Efter rening kunde inte vanliga 
lösningsmedel påvisas och den maximalt uppmätta halten av summa klorerade 
lösningsmedel var 33 µg/l jämfört med begränsningsvärdet 100 µg/l.  
 
Utomhusluften kontrollerades vid sju tillfällen under saneringstiden. Begränsningsvärdena 
innehölls med god marginal. Högst halter påvisades av naturliga skäl närmast schakten. 
Halterna sjönk snabbt med avståndet och var vid de flesta mättillfällena inte mätbara på 
avstånd.  
 
Inomhusluften hos boende i kvarteret och i omgivande skola och flerbostadshus 
kontrolleras också vid sju tillfällen under saneringstiden. Begränsningsvärdena innehölls 
med god marginal. Högst halter påvisades av naturliga skäl hos boende närmast schakten. 
I omgivande lokaler påvisades i regel inga eller mycket låga halter av klorerade 
lösningsmedel i luften. 
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Figur 10 Lokalisering av provtagningspunkter för mätningar av inomhus- och 

utomhusluft under saneringsarbetena. 
 
Grundvattennivåerna i området kring saneringsområdet översteg med god marginal 
begränsningsvärdet (grundvattennivån fick inte sjunka under +32,5 m). 
 
Tre bullermätningar genomfördes under saneringsarbetena. Mätningarna indikerar att 
riktvärdena för buller inomhus innehölls under arbetena.  
 
Grundvattnets kvalitet i sex punkter uppströms (två punkter) och nedströms (i plymen i 
Snugganparken) har kontrollerats innan och under saneringen. Några tydliga trender har 
inte noterats. Ytterligare provtagningar och analyser genomförs efter saneringen, se nedan. 
 

 
Figur 11 Lokalisering av provtagningspunkter för grundvatten före, under och efter 

sanering. 
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I övrigt har entreprenören dagligen gått s k miljöronder för att kontrollera att övriga 
skyddsåtgärder vidtagits, t ex avseende inhägnad, damning m m. Entreprenörens 
egenkontroll tyder på att samtliga dessa skyddsåtgärder vidtagits och inga olägenheter ska 
ha uppkommit utanför arbetsplatsen. 
 
Under saneringstiden uppkom endast klagomål från närboende i samband med spontning 
och bilning av betong.  
 
Det kan sammanfattningsvis konstateras att de skyddsåtgärder som vidtagits har varit 
effektiva och förhindrat påverkan på omgivningen.  

10.4 Uppföljande mätningar 
Enligt miljöplanen ska grundvattnet provtas och analyseras halvårsvis (mars och 
november) under två år efter sanering i samma punkter som provtagits och analyserats 
innan och under saneringen. Den första provtagningsomgången genomfördes i november 
2014 och visade inga anmärkningsvärda förändringar.  
 
Dricksvattnet och inomhusluften hos de 11 boende inom kvarteret har kontrollerats vid ett 
tillfälle efter sanering (november/december 2014). Inga klorerade lösningsmedel kunde 
påvisas i varken inomhusluft eller dricksvatten. 
 
Ytterligare provtagningar av grundvatten, inomhusluft och dricksvatten utförs mars och 
november 2015 och mars 2016 varefter en slutrapport av uppföljande mätningar lämnas 
sommaren 2016. 

10.5 Nyckeltal 
I enlighet med Naturvårdsverkets kvalitetsmanual har resultatet av saneringsarbetet 
redovisats som olika nyckeltal för miljö, se Bilaga 2. Av bilagan framgår 
sammanfattningsvis att det avlägsnats ca 1 600 kg klorerade lösningsmedel och 1 000 kg 
petroleumbaserade lösningsmedel från objektet och att <2 % av ursprungliga 
föroreningsmängder nu finns kvar i mark.  

10.6 Administrativa åtgärder 
Efter saneringen bedöms inga föroreningar av betydelse finnas kvar inom bostadskvarteret 
Kv Konduktören inom normalt grävbart djup. På djup >3 m under markytan, under 
maximalt schaktdjup och täckt med en diffusionstät duk finns främst i södra delen av 
kvarteret förhöjda halter av PCE kvarlämnat, se bilaga 1. Denna kvarlämnade 
föroreningar bedöms inte ge upphov till några restriktioner. 

10.7 Slutsatser 
Projektledningen kan konstatera att saneringen av f d Martin Änqqvist genomförts och att 
de mätbara målen uppnåtts. Projektet, som inneburit stora ingrepp i boendemiljön, har 
varit mycket utmanande för projektledningen, entreprenörer och de boende. Den 
sammanlagda tidsramen från påbörjad förstudie (år 2007) till klar sanering (år 2014) är 
förhållandevis kort och ger ett gott betyg till alla inblandade parter. De specifika 
åtgärdskostnaderna (kr/ton) samt kostnadsandelen för projektledning och miljökontroll är 
förhållandevis höga, vilket förklaras av objektets karaktär. Bedömningen hos alla 
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inblandade parter är dock att alternativa s k in situ saneringsmetoder för att nå de mätbara 
åtgärdsmålen inte hade varit möjliga. Sannolikheten att man inte behandlat all förorening 
hade också varit mycket stor i den aktuella geologiska och bebyggda miljön med gamla 
ledningar och tät lera. 
 
Påverkan på omgivningen har kunnat hållas på en låg nivå beroende på de omfattande 
skyddsåtgärder och miljökontroll.  

 

11 Kommunikation och informationsinsatser 

11.1 Informationsinsatser  
Eftersom saneringen utfördes i ett radhusområde präglades projektet efter huvudstudien av 
information och dialog med de boende. Det hölls flera protokollförda boendemöten i 
förberedelseskedet där diskussionerna var mycket livliga. Under saneringen hölls separata 
boendemöten innan ordinarie byggmöten. Byggmötesprotokoll tillsändes samtliga boende 
inom kvarteret. Sammanlagt har det hållits ca separata 20 boendemöten under projektet. 
 
Intresset från allmänheten och media i övrigt har varit måttligt i Linköping under 
saneringen. Vid uppstart av saneringen hölls en pressträff där såväl lokala tidningar som 
TV-bolag deltog och rapporterade. 
 
Under saneringen fanns skyltar uppsatta kring saneringsområdet för att informera 
passerande linköpingsbor. 

11.2 Studiebesök 
Flera grupper har varit intresserade att komma och besöka saneringen på plats. Externa 
besök har bl a gjorts av Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Renare Mark och entreprenörer. 
 
 

12 Ekonomi 

12.1 Kostnader för saneringsprojektet  
Linköpings kommun har ansökt om att få bidrag på sammanlagt 37,565 Mkr på för att 
förbereda och sanera mark inom f d Martin Ängquist AB, varav 37,0 Mkr rör Kv 
Konduktören och 0,565 Mkr rör ett angränsande område i Färgaregatan (Område 4). De 
båda bidragen har samredovisats i kommunens ekonomisystem och redovisas därför 
samlat här.  

Länsstyrelsen har i bidragsbeslut beviljat 35,565 Mkr och den tidigare 
verksamhetsutövaren har bidragit med 2 Mkr. 

Projektet är till stora delar avslutat och fram till årsskiftet 2014/2015 är det upparbetat 
38,1 Mkr. Beräknad tillkommande kostnad för projektledning, uppföljande miljökontroll 
och slutredovisning under 2015-2016 är ca 0,7 Mkr. Kommunen har medfinansierat 
projektet med drygt 1,2 Mkr som inte är bidragsberättigat.  
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I tabell 4 redovisas upparbetade medel t o m 2014-12-31 för Kv Konduktören och 
angränsande Område 4 i Färgaregatan. 
 
Tabell 4 Upparbetade medel per 2014-12-31 (Mkr) för Kv Konduktören och 

angränsande Område 4. 
Aktivitet Upparbetat 

2014-12-31 
Projektledning 4,1 

Projektering, undersökningar m m 5,2 

Entreprenadkostnader exkl transporter 18,7 

Transporter 2,6 

Omhändertagande av förorenade massor 3,8 

Miljökontroll 2,4 

Uppföljande miljökontroll 0,1 

Totalsumma 36,9 

Ej bidragsberättigad intern projektledning 1,2 

 
 
I bilaga 3 redovisas de ekonomiska nyckeltalen enligt Naturvårdsverkets mall. 
 
Under projektets gång har kvartalsrapporter och årsrapporter över ekonomi och 
genomförande av projektet lämnats till Länsstyrelsen, totalt har 12 st kvartalsrapporter och 
fyra årsrapporter skickats in. 
 
Utifrån jämförelser med andra statligt finansierade saneringsprojekt (Rapport rörande 
erfarenheter från ett urval av de efterbehandlingsprojekt som har genomförts med statliga 
medel 1999-2007, SGI 2011-03-02) kan följande konstateras: 
 

• Den specifika åtgärdskostnaden (kr/ton åtgärdade massor) för f d Martin Ängquist 
var betydligt högre än median- och medelvärdet för andra statligt finansierade 
projekt, ca 2 500 kr/ton jämfört med 1 200 respektive 1 600 kr/ton.  

• Den föroreningsspecifika åtgärdskostnaden (kr/kg primär förorening) var normal 
jämfört med övriga utvärderade projekt. Ca 24 000 kr/kg (PCE) jämfört med 
medianen (19 000 kr/kg). 

• Kostnaderna för projektledning, undersökningar och projektering utgjorde 
sammanlagt knappt 25 % av den totala kostnaden, vilket är mer än genomsnittet 
för statliga projekt (12 %).  

• Kostnaderna för miljökontroll och uppföljande miljökontroll beräknas uppgå till 
sammanlagt ca 8 % av de totala kostnaderna, vilket är motsvarar genomsnittet för 
statligt finansierade efterbehandlingsprojekt (7 – 8 %).  

Saneringen av f d Martin Ängquist AB har kostat förhållandevis mycket per ton åtgärdad 
jord jämfört med andra statligt finansierade projekt men i nivå med medianen per kg 
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 Inledning 1
Följande PM redovisar samtliga slutprover tagna i schaktbotten och schaktväggar samt beräknade 
mängder kvarvarande föroreningar i jord från saneringen av f.d. kemtvätten Martin Ängqvist i 
Tannefors, Linköping. 

Åtgärden utfördes genom schaktsanering, där schaktning pågick maj 2013 - maj 2014 med tre 
månaders sommar och vinteruppehåll. 

Redovisningen består av dels prover som jämförts mot mätbara åtgärdsmål (acceptabla resthalter) 
för projektet och prover som är tagna med syfte att dokumentera resthalter i områden där fysiska 
eller administrativa förutsättningar begränsat schaktning. 

Föroreningar som åtgärdades var klorerade alifater och petroleumkolväten (alifater och aromater). 

 Metodik 2

2.1 Provtagning slutprover 
Slutprover togs ut genom ca 10 st stickprover från en provruta i schaktbotten eller schaktvägg med 
en yta av max ca 20 m2 (Figur 1). Stickproverna blandades till ett samlingsprov som analyserades på 
laboratorium. För klorerade lösningsmedel användes metanolvialer till provkärl och för övriga 
alifater och aromater glasburkar. 

Slutprovtagning för laboratorieanalys föregicks av fältmätningar med PID (photoionization 
detector) och HDI (Heated diode ionisation) inom samma provrutor. 

Nomenklaturen för slutprover följer i stort som:  

SV/SP : koordinater för provuttag i lokalt rutnät : provtagningsdatum : ungefärlig nivå RH2000 

där SV står för schaktvägg och SP för schaktbotten. Rutnät med koordinater redovisas inte i Figur 
1, istället sker hänvisning med en siffra i provruta/schaktvägg till motsvarande siffra till de tabeller 
som redovisar provnamn och halter. Nivåer i schaktväggar anger ungefärlig mittnivå i väggrutan.  

2.2 Redovisning 
Provtagna rutor redovisas i Figur 1 och provnamn och analysresultat för respektive provruta 
redovisas i Tabell 1 och Tabell 3. 

Kvarvarande mängder är beräknade med utgångspunkt av medelvärdet från alla slutprover inom 
hela saneringsområdet samt arean på schaktyta multiplicerat med 0,5 m (representerar mäktigheten 
jord 0,5 m in i schaktytan). Arean för schaktvägg är beräknad genom medelvärdet på schaktdjupet i 
schaktbottnar som angränsar till schaktväggar multiplicerat med längden på schaktvägg. 

 Resultat 3

3.1 Provrutor 
Indelning av provrutor för slutprov schaktbotten och schaktväggar redovisas i Figur 1. Nummer i 
provrutor/schaktväggar hänvisar till ett laboratorieprov med motsvarande nummer i Tabell 1 och 
Tabell 3.  
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Figur 1. Slutprover med provrutor vid saneringen av f.d. kemtvätten Martin Ängqvist i Tannefors, Linköping. 
Nummer på schaktbotten och schaktväggar hänvisar till provnamn i tabell 1 och 3. 

3.2 Slutprov och analysresultat 
3.2.1 Slutprov och analysresultat klorerade alifater 
I Tabell 1 redovisas slutprover och analysresultat för klorerade alifater. Nummer framför provnamn 
hänvisar till nummer i Figur 1. 

Tabell 1. Analysresultat slutprov klorerade alifater från saneringen av f.d. Kemtvätten Martin Ängqvist, 
Tannefors, Linköping. Nummerkolumn hänvisar till nummer i provrutor i figur 1. 

SCHAKTBOTTEN 

Nummer Prov-ID PCE TCE DCE VC 
PCE 

ekvivalenter TS-
kvot 

PCE 
ekvivalenter 

Acceptabel 
resthalt PCE 
ekvivalenter 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS mg/kg TS mg/kg VV mg/kg VV 

23 SP:W33:0617:37 2,20 0,52     2,86 0,75 2,15 nivå +37 

24 SP:W32:0618:37              ej det. nivå +37 

25 SP:X31:0618:37              ej det. nivå +37 

26 SP:Y30:0625:37 0,32 0,36 0,15   1,03 0,72 0,74 nivå +37 

27 SP:Z30:0627:37 750,00       750,00 0,76 570,00 nivå +37 

28 SP:Y28:0702:37 0,59 11,00 3,95 0,20 21,76 0,67 14,58 nivå +37 

29 SP:Z28:0702:37 0,18 0,16 6,24 0,42 12,17 0,68 8,25 100 

30 SP:X27:0703:37   0,58 0,76   2,03 0,72 1,45 nivå +37 
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SCHAKTBOTTEN 

Nummer Prov-ID PCE TCE DCE VC 
PCE 

ekvivalenter TS-
kvot 

PCE 
ekvivalenter 

Acceptabel 
resthalt PCE 
ekvivalenter 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS mg/kg TS mg/kg VV mg/kg VV 

31 SP:S28:0925:39              ej det. 10 

32 SP.7V24.130829 0,78       0,78 0,69 0,54 10 

33 SP.7U23.130829 0,96       0,96 0,70 0,67 10 

34 SP:R22:0902:39  0,67       0,67 0,71 0,48 10 

35 SP:P21:0902:39               ej det. 10 

36 SP:M24:0902:39 0,93 2,90     4,59 0,69 3,16 10 

37 SP:M21:130910:39    0,26     0,33 0,96 0,31 10 

38 SP:J18:0911:39    0,15     0,19 0,69 0,13 10 

39 SP:I18:0916:40             ej det. 10 

40 SP:G20:0911:39              ej det. 10 

41 SP:H17:0918:40             ej det. 10 

42 SP:E15:0918:40             ej det. 10 

43 SP:5F15:0926:39              ej det. 10 

44 SP:A16:0917:40             ej det. 10 

45 SP:S23:0930:39  0,24 0,14 0,41   1,12 0,73 0,82 10 

46 SP:T22:1008:39  1,17 0,05     1,23 0,67 0,82 10 

47 SP:P20:1008:39  0,06 0,40     0,57 0,70 0,40 10 

48 SP:N19:1009:39              ej det. 10 

49 SP:K18:1010:39  0,58 0,15 0,17   1,05 0,70 0,74 10 

50 SP:N21:1008:38    1,69     2,13 0,67 1,43 100 

51 SP:L19:0310:39  1,30       1,30 0,69 0,90 10 

52 SP:L18:1014:39             ej det. 10 

53 SP:I16:1015:40 0,12       0,12 0,71 0,08 10 

54 SP:F13:1017:39 1,60       1,60 0,68 1,09 10 

55 SP:H16:1016:39 0,75       0,75 0,71 0,53 10 

56 SP:K17:1016:39 0,19 0,11     0,33 0,69 0,23 10 

57 SP:N18:1024:38          0,00 0,71 0,00 100 

58 SP:S21:1021:37  0,65       0,65 0,67 0,43 100 

59 SP:Ö20:1014:34             ej det. nivå +34 

59 SP:Ö20:1014:35             ej det. 100 

60 SP:CC23:1015:34 0,29 1,30 0,65   3,04 0,89 2,70 nivå +34 

61 SP:BB23:1016:34 0,71 11,00   0,17 15,04 0,87 13,01 nivå +34 

62 SP:BB24:1017:34 1,90 5,10 1,40 0,51 12,08 0,82 9,92 nivå +34 

63 SP:DD25:1021:34  12,00 6,60 0,75 0,20 22,14 0,81 17,83 nivå +34 

64 SP:BB27:1022:34 250,00 30,00 4,60 0,29 296,50 0,82 244,02 nivå +34 

65 SP:DD28:1024:34  370,00 58,00 7,42 0,23 456,50 0,85 387,57 nivå +34 

70 SP:Ö29:1028:34 64,00 27,00 10,17 0,12 115,79 0,83 95,88 nivå +34 

71 SP:BB29:1028:34 238,00 41,00 2,20 0,21 294,07 0,81 239,08 nivå +34 

72 SP:DD30:1031:34 25,00 26,00 3,10   63,12 0,84 53,08 nivå +34 

73 SP:FF30:1031:34 30,00 17,00 5,61 0,15 61,45 0,74 45,53 nivå +34 
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SCHAKTBOTTEN 

Nummer Prov-ID PCE TCE DCE VC 
PCE 

ekvivalenter TS-
kvot 

PCE 
ekvivalenter 

Acceptabel 
resthalt PCE 
ekvivalenter 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS mg/kg TS mg/kg VV mg/kg VV 

74 SP:Z19:1113:37             ej det. 100 

75 SP:Y22:1113:37 3,40 0,33 1,60 0,30 7,35 0,67 4,91 100 

76 SP:Y25:1114:37 13,00 7,00 17,89 1,70 56,95 0,66 37,70 100 

77 SP:Z26:1114:37 0,33       0,33 0,66 0,22 100 

82 SP:O15:1114:38 0,60 0,23     0,89 0,68 0,61 10 

83 SP:P13:1113:38 130,00 0,13     130,16 0,67 86,56 100 

87 SP:K15:1121:38             ej det. 10 

95 Norra djupbrunn 5,90 9,60 2,00 0,15 21,84 0,72 15,70 nivå +34 

96 SP:EE34:1218:37 0,03   1,43   2,48 0,80 2,00 10 

97 SP:DD32:1218:37 0,10 0,02     0,13 0,96 0,12 10 

98 SP:DD34:1218:37 3,97 0,14 0,11   4,34 0,82 3,56 10 

99 SP:AA32:1218:37 1,04 0,48 0,17   1,94 0,82 1,60 10 

100 SP:AA34:1218:37 1,48 0,25 0,08   1,94 0,82 1,59 10 

101 SP:Å33:1217:37 1,97 0,69 0,05   2,92 0,75 2,19 10 

102 SP:Z34:1217:37 1,76 0,34 0,07   2,31 0,77 1,77 10 

103 SP:X35:1217:37 11,00 1,40 0,18   13,08 0,76 9,96 10 

104 SP:W36:1217:37 6,30 0,67 0,82   8,54 0,70 5,93 10 

105 SP:W25:1203:38             ej det. 100 

106 SP:V25:1128:39             ej det. 10 

107 SP:V24:1204:39             ej det. 10 

108 SP:R14:1211:39             ej det. 100 

109 SP:S14:1212:39     0,12   0,21 0,68 0,14 10 

122 SP:F11:0319  4,90       4,90 0,69 3,38 100 

123 SP:H11:35:0325  2,00       2,00 0,64 1,28 100 

124 SP:G14:38:0324  13,00       13,00 0,69 9,01 100 

125 SP:I14:0327             ej det. 100 

126 SP:L13:0401             ej det. 100 

127 SP:W21:37:0414              ej det. 100 

128 SP:V19:37:0415              ej det. 100 

129 SP:W18:37:0415              ej det. 100 

130 SP:W18:0416              ej det. 100 

                    

SCHAKTVÄGG 

Nummer Prov-ID PCE TCE DCE VC 
PCE 

ekvivalenter 
TS-
kvot 

PCE 
ekvivalenter 

Acceptabel 
resthalt PCE 
ekvivalenter 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS mg/kg TS   mg/kg VV mg/kg VV 

11 SV:A15:0919             ej det. 10 

12 1UHSP:W28:0703             ej det. Schaktgräns 

12 2UHSP:W28:0703   0,14 0,16   0,45 0,70 0,31 Schaktgräns 

13 1UHSP:W30:0703     0,26   0,44 0,73 0,32 Schaktgräns 
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SCHAKTVÄGG 

Nummer Prov-ID PCE TCE DCE VC 
PCE 

ekvivalenter 
TS-
kvot 

PCE 
ekvivalenter 

Acceptabel 
resthalt PCE 
ekvivalenter 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS mg/kg TS   mg/kg VV mg/kg VV 

14 1UH:X31:0618  0,17       0,17 0,96 0,16 Schaktgräns 

14 2UH:X31:0618              ej det. Schaktgräns 

15 1UH:SP:W32:0618  0,29       0,29 0,96 0,28 Schaktgräns 

15 2UH:SP:W32:0618   0,11     0,14 0,81 0,11 Schaktgräns 

16 3UH:SP:X33:0618 8,50 1,80 0,14   11,01 0,76 8,36 10 

16 2UH:SP:X33:0618 0,11       0,11 0,97 0,11 1 

16 1UH:SP:X33:0618 0,47       0,47 0,88 0,41 1 

17 SV:G20:0911:39             ej det. 1 

18 SP:T27:0926:39 0,24       0,24 0,98 0,23 1 

66 SP:F14:1016:41 0,41       0,41 0,81 0,33 10 

66 SP:F14:1016:39 1,60       1,60 0,73 1,16 10 

67 SV:I14:1021:41 0,67       0,67 0,93 0,62 1 

67 SV:I14:1021:39 4,90       4,90 0,74 3,63 10 

68 SV:N18:1021:41  0,26       0,26 0,97 0,25 1 

68 SV:N18:1021:39  6,20       6,20 0,73 4,55 10 

69 SV:Ö19:1014             ej det. 100 

78 SV:X24:1114:37             ej det. 100 

78 SV:X24:1114:38             ej det. 10 

79 SV:X22:1114:39 4,40 0,12     4,55 0,68 3,09 10 

80 SV:X20:1114:38             ej det. 100 

81 SV:Y19:1114:39             ej det. 10 

84 SV:P12:1113:38             ej det. 100 

84 SV:P12:1113:40             ej det. 10 

86 SV:P15:1114:41 1,40   0,16   1,67 0,69 1,16 10 

86 SV:P15:1118:41 0,20       0,20 0,94 0,19 1 

89 SV:P13:1118:41             ej det. 1 

90 SV:M11:1120:39             ej det. 10 

91 SV:M12:1120:37             ej det. 10 

92 SV:M13:1120:37 137,00 0,17     137,21 0,68 93,31 100 

93 SV:K16:1121:39 0,78       0,78 0,70 0,55 10 

93 SV:K16:1121:38             ej det. 10 

94 SV:X21:1118:41             ej det. 1 

110 SV:Q13:1210:39             ej det. 10 

111 SV:R15:1211:40   0,11 0,17   0,43 0,68 0,29 10 

111 SV:R15:1211:41 0,15       0,15 0,92 0,14 1 

112 SV:S14:1212:41             ej det. 1 

112 SV:S14:1212:40     0,16   0,27 0,73 0,20 10 

113 SV:V35:1217:39 0,04       0,04 0,95 0,04 10 

113 SV:V35:1217:38 0,16 0,02     0,18 0,79 0,14 10 

114 SV:E12:41:0319  2,10       2,10 0,70 1,48 10 
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SCHAKTVÄGG 

Nummer Prov-ID PCE TCE DCE VC 
PCE 

ekvivalenter 
TS-
kvot 

PCE 
ekvivalenter 

Acceptabel 
resthalt PCE 
ekvivalenter 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS mg/kg TS   mg/kg VV mg/kg VV 

115 SV:H15:37:0327  3,30       3,30 0,67 2,21 100 

116 SV:M13:36:0401             ej det. 100 

117 SV:H14:37:0327 5,50       5,50 0,69 3,80 100 

118 SV:G10:36:0325  1,60       1,60 0,67 1,06 100 

119 SV:G12:36:0325              ej det. 100 

120 SV:H10:38:0325              ej det. 10 

121 SV:G10:41:0319              ej det. 10 

131 SV:W22:39:0414  1,30       1,30 0,66 0,86 10 

132 SV:Y21:38:0415              ej det. 10 

133 SV:X17:37:0416  135,00 0,15     135,19 0,67 90,98 100 

134 SV:W17:38:0416              ej det. 10 

135 SV:U18:38:0415              ej det. 10 

136 SV:S20:40:0422  0,98 0,70     1,86 0,69 1,28 10 

137 SV:W24:1203:39 0,79       0,79 0,69 0,55 10 

138 SV:K25:0902              ej det. 10 

139 SV:F10:41:0319  36,00       36,00 0,73 26,24 Schaktgräns 

                    

Övriga prover för dokumentation 

Nummer Prov-ID 
PCE TCE DCE VC 

Kommentar mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

  SP:FF33:0423  
20 1,2 12,46 

ej det 
ledningsschakt dagvatten i parkområde 1, ca 1m 
under tidigare markyta 

  SP:EE34:0424  
2,8 140 21,18 

ej det 
schakt för dagvattenbrunn i parkområde 1, ca 2 m 
under tidigare markyta 

 

Slutprov som saknar provtagningsnivå i provnamn redovisas med provtagningsnivå i tabell 2. 

Tabell 2. Slutprov som saknar provtagningsnivå i namn. Provtagningsnivå redovisas i RH2000 eller meter (m) 
under markyta/under husgrund 

Prov-ID Provtagningsnivå 
SP.7V24.130829 +40 
SP.7U23.130829 +40 
Norra djupbrunn +34 
SP:F11:0319 +39 
SP:I14:0327 +36 
SP:L13:0401 +36 
SV:A15:0919 +41 
1 och 2 UH:SP:W32:0618 Schaktvägg 0-1 och 1-2 m under husgrund 
1UHSP:W30:0703 Schaktvägg 0-2 m under husgrund 
1 och 2 UH:X31:0618 Schaktvägg 0-1 och 1-2 m under husgrund 
1 och 2 UH:SP:W32:0618 Schaktvägg 0-1 och 1-2 m under husgrund 
1, 2 och 3 UH:SP:X33:0618 0-0,5 , 0,5-1,5 och 1,5-2 m under markyta 
SV:Ö19:1014 +34 
SV:K25:0902 Schaktvägg 0-1 m under markyta 
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3.2.2 Slutprov och analysresultat alifater och aromater  
I Tabell 3 redovisas slutprover och analysresultat för alifater och aromater där acceptabla resthalter 
tagits fram. Nummer framför provnamn hänvisar till nummer i Figur 1. 

 

 

Tabell 3. Analysresultat slutprov alifater och aromater från saneringen av f.d. Kemtvätten Martin Ängqvist, 
Tannefors, Linköping. Nummerkolumn hänvisar till nummer i provrutor i figur 1. 

SCHAKTBOTTEN 

Nummer Prov-ID Aromater C8 - C10 
Acceptabel resthalt 
Aromater C8 - C10 Alifater C8 - C10 

Acceptabel resthalt 
Alifater C8 - C10 

mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 

23 SP:W33:0617:37 ej det. nivå +37 ej det. nivå +37 

24 SP:W32:0618:37  ej det. nivå +37 ej det. nivå +37 

25 SP:X31:0618:37  ej det. nivå +37 ej det. nivå +37 

26 SP:Y30:0625:37 ej det. nivå +37 ej det. nivå +37 

27 SP:Z30:0627:37 ej det. nivå +37 ej det. nivå +37 

28 SP:Y28:0702:37 ej det. nivå +37 ej det. nivå +37 

29 SP:Z28:0702:37 6,52 200 18,8 200 

30 SP:X27:0703:37 2,06 nivå +37 10,1 nivå +37 

31 SP:S28:0925:39  ej det. 20 ej det. 20 

32 SP.7V24.130829 ej det. 20 ej det. 20 

33 SP.7U23.130829 ej det. 20 ej det. 20 

59 SP:Ö20:1014:34 0,09 nivå +34 ej det. nivå +34 

60 SP:CC23:1015:34 ej det. nivå +34 ej det. nivå +34 

61 SP:BB23:1016:34 ej det. nivå +34 ej det. nivå +34 

62 SP:BB24:1017:34 34 nivå +34 87 nivå +34 

63 SP:DD25:1021:34  0,722 nivå +34 ej det. nivå +34 

64 SP:BB27:1022:34 4,88 nivå +34 13,1 nivå +34 

65 SP:DD28:1024:34  5,74 nivå +34 ej det. nivå +34 

70 SP:Ö29:1028:34 5,39 nivå +34 10,3 nivå +34 

71 SP:BB29:1028:34 9,17 nivå +34 30,3 nivå +34 

72 SP:DD30:1031:34 2,1 nivå +34 ej det. nivå +34 

73 SP:FF30:1031:34 3,56 nivå +34 ej det. nivå +34 

74 SP:Z19:1113:37 ej det. 200 ej det. 200 

75 SP:Y22:1113:37 2,67 200 ej det. 200 

76 SP:Y25:1114:37 40,7 200 79,9 200 

77 SP:Z26:1114:37 29,3 200 16,4 200 

95 Norra djupbrunn 4,42 nivå +34 ej det. nivå +34 

96 SP:EE34:1218:37 ej det. 20 ej det. 20 

97 SP:DD32:1218:37 ej det. 20 ej det. 20 

98 SP:DD34:1218:37 ej det. 20 ej det. 20 

99 SP:AA32:1218:37 ej det. 20 ej det. 20 
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SCHAKTBOTTEN 

Nummer Prov-ID Aromater C8 - C10 
Acceptabel resthalt 
Aromater C8 - C10 Alifater C8 - C10 

Acceptabel resthalt 
Alifater C8 - C10 

mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 

100 SP:AA34:1218:37 ej det. 20 ej det. 20 

101 SP:Å33:1217:37 ej det. 20 ej det. 20 

102 SP:Z34:1217:37 ej det. 20 ej det. 20 

103 SP:X35:1217:37 ej det. 20 ej det. 20 

104 SP:W36:1217:37 ej det. 20 ej det. 20 

105 SP:W25:1203:38 ej det. 200 ej det. 200 

106 SP:V25:1128:39 ej det. 20 ej det. 20 

107 SP:V24:1204:39 ej det. 20 ej det. 20 

127 SP:W21:37:0414  ej det. 200 ej det. 200 

128 SP:V19:37:0415  ej det. 200 ej det. 200 

129 SP:W18:37:0415  ej det. 200 ej det. 200 

130 SP:W18:0416  ej det. 200 ej det. 200 

  

SCHAKTVÄGG 

Nummer Prov-ID Aromater C8 - C10 
Acceptabel resthalt 
Aromater C8 - C10 Alifater C8 - C10 

Acceptabel resthalt 
Alifater C8 - C10 

mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 

12 1UHSP:W28:0703 ej det. Schaktgräns ej det.  Schaktgräns 

12 2UHSP:W28:0703 ej det. Schaktgräns ej det.  Schaktgräns 

13 1UHSP:W30:0703 ej det. Schaktgräns ej det.  Schaktgräns 

14 1UH:X31:0618  ej det. Schaktgräns ej det.  Schaktgräns 

14 2UH:X31:0618  ej det. Schaktgräns ej det.  Schaktgräns 

15 1UH:SP:W32:0618  ej det. Schaktgräns ej det.  Schaktgräns 

15 2UH:SP:W32:0618 ej det. Schaktgräns ej det.  Schaktgräns 

16 3UH:SP:X33:0618 ej det. 20 ej det.  20 

16 2UH:SP:X33:0618 ej det. 10 ej det.  10 

16 1UH:SP:X33:0618 ej det. 10 ej det.  10 

18 SP:T27:0926:39 ej det. 10 ej det.  10 

69 SV:Ö19:1014 ej det. 200 ej det.  200 

78 SV:X24:1114:37 ej det. 200 ej det.  200 

78 SV:X24:1114:38 ej det. 20 ej det.  20 

79 SV:X22:1114:39 ej det. 20 ej det.  20 

80 SV:X20:1114:38 ej det. 200 ej det.  200 

81 SV:Y19:1114:39 ej det. 20 ej det.  20 

94 SV:X21:1118:41 ej det. 10 ej det.  10 

113 SV:V35:1217:39 ej det. 20 ej det.  20 

113 SV:V35:1217:38 ej det. 20 ej det.  20 

131 SV:W22:39:0414  ej det. 20 ej det. 20 

132 SV:Y21:38:0415  ej det. 20 ej det. 20 

133 SV:X17:37:0416  ej det. 20 ej det. 20 

134 SV:W17:38:0416  ej det. 20 ej det. 20 
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SCHAKTVÄGG 

Nummer Prov-ID Aromater C8 - C10 
Acceptabel resthalt 
Aromater C8 - C10 Alifater C8 - C10 

Acceptabel resthalt 
Alifater C8 - C10 

mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 

135 SV:U18:38:0415  ej det. 20 ej det. 20 

137 SV:W24:1203:39 ej det. 20 ej det. 20 

            

ÖVRIGA PROVER FÖR DOKUMENTATION 

Nummer Prov-ID Aromater C8 - C10 Alifater C8 - C10 Kommentar 
mg/kg TS mg/kg TS 

  
SP:FF33:0423  ej det. ej det. ledningsschakt dagvatten i parkområde 

1, ca 1m under tidigare markyta 

  
SP:EE34:0424  ej det. ej det. schakt för dagvattenbrunn i parkområde 

1, ca 2 m under tidigare markyta 
 

3.3 Mängberäkningar 
Mängd kvarvarande klorerade alifater och övriga alifater och aromater inom det sanerade området 
redovisas i Tabell 4. Mängden har beräknats med antagandet att kvarvarande föroreningshalter är 
representativa för 0,5 m jord i schaktvägg och schaktbotten. Störst mängd kvarvarande förorening 
utgörs av perkloretylen (PCE), ca 24 kg..   

Tabell 4. Beräknade kvarvarande mängder föroreningar vid f.d. kemtvätten Martin Ängqvist, Tannefors, 
Linköping. 

FÖRORENING MÄNGD (kg) 
Perkloretylen (PCE) 24 
Trikloretylen (TCE) 3 
Dikloretener (DCE) 1 
Vinylklorid (VC) <0,1 
Alifater C8-C10 4 
Aromater C8-10 2 
 

 

 

Linköping 2015-02-16 

 

Författare  

  

........................................................ 

Fredrik Andersson 

 

 

 

 



Bilaga 2

Län Datum Uppgiftslämnare
Östergötland 2015-02-27

Objektsinformation

Objektsnamn Verksamhet ID-nr enligt MIFO Risklass före åtgärd Kommun Akut objekt enligt Miljödelmål 6 (J/N)
F d Martin Ängquist AB Kemtvätt 0580-1001 1 Linköping N

Nyckeltal Miljö

Föroreningssituation inför efterbehandling 

Ämne/produkt Massor (ton) Ämne/produkt (kg) Bedömd spridning (kg/år)
Primär förorening PCE 15402 1600 <5

Sekundär förorening  Nafta 15402 1000 <1

Annan/Övrig förorening 

Efterbehandlingsinformation
Mark Sediment Grundvatten Ytvatten Byggnad/anläggning

Efterbehandlingen avser             Ja Nej

Genomförandetid 9 månader

Totalt Borttransporterat Behandlat och borttransporterat Behandlat och återfyllt Återfyllt 
Åtgärdade massor (ton) 15402 15402

Varav deponi FA Varav deponi IFA Varav deponi inert Varav behandlingsanläggning Varav annan användning 
Borttransporterade massor (ton) 292 15110

Total transportsträcka (km) 46830

Massor (ton) Ämne/produkt (kg)
Åtgärdad primär förorening 15402 1600
Kvarlämnad primär förorening 2000 27

Åtgärdad sekundär förorening 15402 1000
Kvarlämnad sekundär förorening 2000 6

Åtgärdad annan/övrig förorening
Kvarlämnad annan/övrig förorening

Morän Krossmaterial Typ av massor
Återfyllning, externa massor (ton) 7000 11000

Reningsmetod Recipient Volym (m3)
Behandling av vatten Påsfilter + kolfilter Stångån 500

(J/N) Ange typ av In-situbehandling
In-situbehandling N

(J/N) Ange typ av On-sitebehandling
On-sitebehandling N

Efterkontroll

Genomförandetid 2 år

Primär förorening Sekundär förorening Annan/övrig förorening
Reduktion av föroreningsmängd  (% och mängd) 98%   1600 kg 99% 1 000 kg

Kvarstående bedömd spridning (kg/år) <5 <1

Reduktion av spridning (% och mängd) Plym ej åtgärdad Plym ej åtgärdad

Beslutande myndighet Infört i fastighetsregister (J/N) Typ av beslut
Administrativa åtgärder /restriktioner

Riskklass enligt MIFO  efter åtgärd och efterkontroll 

Anders Bank



Bilaga 3

Län Datum Uppgiftslämnare
Östergötland 2015-02-27

Objektsinformation

Objektsnamn Verksamhet ID-nr enligt MIFO  Risklass Kommun
Akut objekt enligt 
Miljödelmål 6 (J/N)

F d Martin Änquist AB Kemtvätt 0580-1001 1 Linköping N

Nyckeltal Ekonomi

Efterbehandling T o m 2014-12-31

Total kostnad för efterbehandlingsprojektet (kr) 38 106 754

Projektledning (kr) 4 100 000 Återstår ca 300 Tkr 2015-2016

Projektering, förarbeten, undersökningar m.m. (kr) 5 192 194

Entreprenadkostnader (schakt, transport m.m.) (kr) 18 700 000 Exkl transporter

Transportkostnader (kr) 2 600 000

Omhändertagande/behandling av massor (kr) 3 800 000

Miljökontroll under genomförande (kr) 2 400 000

Uppföljande miljökontroll  (kr) 100 000 Återstår ca 400 Tkr 2015-2016

Kostnader för huvudmannen 
 (kr) ( tim totalt ) 

Eget arbete 1 214 560

Andra kostnader (kr)

Summa (kr) 1 214 560

Andel egeninsats av totalkostnad (%) 3

Kostnader för Länsstyrelsen
 (kr) (tim)

Länsstyrelsens arbete 608 080

Anders Bank



ERFARENHETSÅTERFÖRINGSBOK: Sanering Martin Ängqvist              Bilaga 4 
 
 

Nr Kommentar till erfarenhet 
(SKAPA NY RAD: STÅ PÅ SISTA RADEN TRYCK TAB TILLS NY RAD SKAPATS) 
Eventuellt lagring av fil  
(SKAPA HYPERLÄNK: INFOGA HYPERLÄNK - VÄLJ FIL) 

Förslagsfas 
(KRYSSA) 

Utredningsfas 
(KRYSSA) 

Projekteringsfas 
(KRYSSA) 

Produktionsfas 
(KRYSSA) 

Datum Sign 

1 
Boende: Saneringsfolket (entreprenören Geoserve) har varit väldigt duktiga. Trevligt 
folk. Trots allt maskinbuller och tidiga morgnar har deras glada hälsningar och 
trevliga attityd gjort det ok. 

   x 2014-08-21  

2 Boende: Man har känt sig trygg i processen  x x x 2014-08-21  

3 
Boende: Information är väldigt viktigt för att skapa trygghet. Föregående 
projektledare Per Hubinette var väldigt duktig på det. När projektledaren byttes ut 
blev det kännbart, då informationsflödet upplevdes bli sämre. Det jobbades delvis 
upp igen. 

 x x x 2014-08-21  

4 
Boende: önskar mer informationsmöten under projektet, dvs även under 
produktionsfasen. Att ha öppna byggmöten med en stående inbjudan till de boende 
upplevdes inte som likvärdigt separata boendemöten. 

 x x x 2014-08-21  

5 Boende: Samfällighetsföreningen anser att de själva varit duktiga och kompetenta 
och att de tillfört mycket till saneringens utredning och framdrift. 

    2014-08-21  

6 
Boende: Man borde tagit mer prover från början för att bli säkrare på föroreningens 
utbredning från början. Upplevts som slumpmässigt ”nej det finns inget där” för att 
senare upptäcka att det finns mycket där. 

 x   2014-08-21  

7 Boende: Man kritiserar kvalitén på provtagningen, man efterlyser kompetent 
personal som vet hur man tar prover. Då hade vi fått bättre provresultat från början. 

 x   2014-08-21  

8 Boende: förfäras över att man ens övervägde att göra en in-situ behandling i bebyggt 
område. 

 x   2014-08-21  

9 Boende: saneringen professionellt utförd. Glada och kompetenta sanerare i fält.    x 2014-08-21  

10 Boende: Stort förtroende för Axel Hallin, mkt tillmötesgående och ingav trygghet.  x x x 2014-08-21  

11 Boende: Länsstyrelsen har inte skött sin kontroll/tillsyn bra. De har varit dåligt 
pålästa. De kunde gjort det bättre. 

 x x x 2014-08-21  

12 Boende: En trygghetsfaktor var att vi fick juristhjälp. Jurister kunniga i miljömål har 
granskat dokumenten och de boende har kunnat fråga dem vid behov. 

  x  2014-08-21  

13 Boende: Den jobbigaaste perioden är den före saneringsstarten. Ovissheten om det 
blir en sanering. Det borde finnas garantier för att provtagningar landar i sanering. 

 x   2014-08-21  

14 Projektör/geotekniker: Ifrågasätter behovet av tillståndsansökan, det behövs inte för  x x  2014-08-21  
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Nr Kommentar till erfarenhet 

(SKAPA NY RAD: STÅ PÅ SISTA RADEN TRYCK TAB TILLS NY RAD SKAPATS) 
Eventuellt lagring av fil  
(SKAPA HYPERLÄNK: INFOGA HYPERLÄNK - VÄLJ FIL) 

Förslagsfas 
(KRYSSA) 

Utredningsfas 
(KRYSSA) 

Projekteringsfas 
(KRYSSA) 

Produktionsfas 
(KRYSSA) 

Datum Sign 

det området, det är en onödig kostnad. 

15 
Boende: det värsta med saneringen har varit vibrationerna. Upplevts som otäckt att 
huset skakat etc. Det var vid spontningen samt då man bilade garageplattan. Vissa 
upplever att grävmaskinen också orsakat vibrationer. 

   x 2014-08-21  

16 Boende: Apropå damm. Damm kom in i husen. Fasade blivit dammiga. Man har 
dock ej upplevt det som dammigt utomhus. 

   x 2014-08-21  

17 Boende: På det hela taget har saneringen skötts bra.    x 2014-08-21  

18 Boende: Positivt att höra dunsandet från maskinerna! Då vet man att det händer 
något med saneringen! 

   x 2014-08-21  

19 Boende: kapsågar till sten upplevs ha dammat mycket.    x 2014-08-21  

20 Boende: Borra fler punkter i trädgårdar för att säkerställa att det inte är förorenat.  x   2014-08-21  

21 Boende: Önskar förlängd uppföljningstid, minst 5 år, för ökad trygghet och tillit till 
kommun och myndighet. 

   x 2014-08-21  

22        

23        

24        

25        

 



ERFARENHETSÅTERFÖRINGSBOK: Sanering Martin Ängkvist tvätteri  Bilaga 5 
 
Erfarenhetsåterföringsmöte projektgrupp Martin Ängkvist 2014-09-11 

Närvarande: Anders Bank (Structor), Per Hubinette (Structor), Erik Bjäresten (Linköpings kommun), Per Oldfeldt (Linköpings kommun), Ulf 
Johansson Lorin (Linköpings kommun), David Engdahl (Geosigma/Hifab), Axel Hallin (Grontmij), Markus Gustavsson (Länsstyrelsen), Henrik 
Ekman (Geoserve), Eric Wadstein (Geoserve), Mikael Wamwe (Geoserve), Per Lidstedt (Hifab), Fredrik Andersson (Hifab), Elna Hammarström 
(Linköpings kommun) 

 
Nr Kommentar till erfarenhet 

(SKAPA NY RAD: STÅ PÅ SISTA RADEN TRYCK TAB TILLS NY RAD SKAPATS) 
Eventuellt lagring av fil  
(SKAPA HYPERLÄNK: INFOGA HYPERLÄNK - VÄLJ FIL) 

Förslagsfas 
(KRYSSA) 

Utredningsfas 
(KRYSSA) 

Projekteringsfas 
(KRYSSA) 

Produktionsfas 
(KRYSSA) 

Datum Sign 

1 
Lärdom: Sänk inte garden för tidigt! Vi hittade den största källan direkt med följd att 
vi kanske inte letade lika intensivt i kringområdena, vi nöjde oss för tidigt med 
svaren runtomkring källan. 

Förstudie    2014-09-11  

2 Var mer noggrann med att kartera befintliga ledningssystem tidigt. Förstudie    2014-09-11  

3 Vi hade lite för trubbiga redskap att undersöka med då. Idag finns mycket bättre 
hjälpmedel som t.ex HDI-mätaren. 

Förstudie    2014-09-11  

4 Vi fick värden som var svåra att förklara. Det blev plötsligt två 
föroreningskoncentrationer vars inbördes förhållande blev svår att förklara. 

Förstudie    2014-09-11  

5 De boende har ifrågasatt mycket, deras påstridighet har säkert gett en positiv effekt i 
framdriften, även om man tror att slutresultatet blivit detsamma. 

Förstudie    2014-09-11  

6 
Vi borde undersökt historiken noggrannare i ett tidigare skede. Det finns t.ex bilder 
med fat innehållande kemikalier på kemtvättens lastkaj etc.  
Lärdom: Var noggrann med historiken, lägg mer tid på det. 

Förstudie    2014-09-11  

7 
Vi borde gått vidare i intervjuer med dem som byggt radhusen, inte bara nöjt oss 
med få svar som passade in i rådande hypotes. Man borde fortsatt forska från 
människor som varit med, det måste ha luktat när man byggde husen. 

Förstudie    2014-09-11  

8 
Lurigt område: geologin med tät lera gör att ämnena inte sprider sig så långt. 
Instinktivt vill man som konsult inte gärna borra nära ledningar. Dessutom låg 
föroreningarna mycket djupt. 

Förstudie    2014-09-11  

9 Vi har lärt oss mer idag om perkloretylen och dess beskaffenhet och egenskaper i 
lera samt i vattenledningar. 

Förstudie    2014-09-11  
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Nr Kommentar till erfarenhet 

(SKAPA NY RAD: STÅ PÅ SISTA RADEN TRYCK TAB TILLS NY RAD SKAPATS) 
Eventuellt lagring av fil  
(SKAPA HYPERLÄNK: INFOGA HYPERLÄNK - VÄLJ FIL) 

Förslagsfas 
(KRYSSA) 

Utredningsfas 
(KRYSSA) 

Projekteringsfas 
(KRYSSA) 

Produktionsfas 
(KRYSSA) 

Datum Sign 

10 
Man borde kanske gjort mer i förstudien, gjort en djupare analys, utrett mer, därför 
att området låg i tätbebyggt område. Å andra sidan börjar man medvetet lite 
försiktigt för att inte oroa folk i onödan. Stegvis förfarande är psykologiskt 
motiverat. 

Förstudie    2014-09-11  

11 Vialer och HDI finns idag. Det hade hjälpt mycket om det fanns då. Då hade vi 
troligen kornmit på föroreningens spridning tidigare. 

Förstudie    2014-09-11  

12 

Vi valde att använda oss av direkta undersökningsmetoder, med ambitionen att 
förstudien ska vara överskådlig och övergripande. Metodiken var medvetet bantad 
för att få bidrag. Hade vi utrett för omfattande direkt hade vi inte fått bidrag. 
Synen på kostnader har ändrats idag. Man förväntar sig att dessa utredningar är 
dyrare jämfört med vad man var beredd att lägga på det då. 
Man gör medvetet förstudier mer övergripande, för att inte oroa i onödan. 

Förstudie    2014-09-11  

13 
Det var bra att vi mätte i dricksvattnet. Vi var först med det greppet. På den tiden var 
den vedertagna uppfattningen att ”det (perkloretylen) kan inte komma in där”. 
Vattenprovet blev ett viktigt vägskäl. 

Förstudie    2014-09-11  

14 Många nya metoder har utvecklats på grund av Martin Ängkvist-projektet. Förstudie    2014-09-11  

15 Vi borde tagit reda på Tekniska Verkens förekommanden med ledningar i 
närbelägna vägar/cykelvägar. 

Geoteknik    2014-09-11  

16 Bättre metoder att mäta spontrörelser behövs nästa gång.    Geoteknik 2014-09-11  

17 
Det fanns en drivande målmedvetenhet i projektledningen/kommunen att detta 
projekt skulle genomföras. Man arbetade framåt trots att det initialt sändes många 
negativa signaler från Länsstyrelsen angående möjligheten att få bidrag. 

Bidrags-
ansökningar 

   2014-09-11  

18 
Det går att mäta allt finare värden vilket leder till att man hittar föroreningar 
nästintill överallt. Kanske bör man överväga att inte redovisa för fina värden, för att 
undvika oro från folk. De satta riktvärdena får styra hur fint man mäter. 

    2014-09-11  

19 Arbetet med kontrakten med de boende svällde ut för mycket. Det var inte syftet.  x   2014-09-11  

20 Geotekniken genererade mer problem än förväntat. Vibrationer, buller.    x 2014-09-11  

21 Bidragsansökan fungerade väldigt bra, vi fick besked snabbt och det sinkade inte 
projektet. 

Bidrags-
ansökningar 

   2014-09-11  

22 Vi underskattade behovet av geotekniska undersökningar, vi borde sökt mer pengar 
för det. Inte minst i den andra ansökan borde vi tagit mer ekonomisk höjd för 

Bidrags-
ansökningar 

   2014-09-11  
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geotekniken. 

23 
Var vattendomen onödig? Vi orsakar ingen skada ur vattenperspektiv, och onödigt 
mycket tid går åt för att ansöka och vänta på beslut. Sökanden är den som avgör om 
man ska söka, är inget krav från myndigheten. Fördelen med att få ett 
vattendomsbeslut med tillstånd är att du får villkor och ingen kan stoppa dej. 

Bidrags-
ansökningar 

   2014-09-11  

24 Vi borde ökat upp flödena (utsläpp av renat vatten) i tillståndsansökan. Bidrags-
ansökningar 

   2014-09-11  

25 

Bra att ha tillståndet, jobbigt att få det – miljöprövning är tidskrävande. Vi skulle 
belyst tidsåtgång och behov av miljöprövning mer. Det hade kunnat göras enklare. 
Nackdel att det tar sådan tid att få vattendom. 
Risken med vattendom är att den gör frågan större än vad den är.. 
Man bör börja med ansökan om vattendom så tidigt som möjligt. 

Bidrags-
ansökningar 

   2014-09-11  

26 Det faktum att Länsstyrelsen drev målet mot NCC/SIAB parallellt som projektet 
fortgick gjorde att vi tjänade in tid. 

 x x  2014-09-11  

27 Upphandlingar: de tar tid och kostar penar, men de är oundvikligt. x x x  2014-09-11  

28 Geoserve: Angående kvalitén på entreprenadupphandlingen: Omfattningen var liten 
jämfört med vad det i verkligheten blev. 

   x 2014-09-11  

29 
Geoserve: Entreprenaden var ett svårt jobb att räkna på, komplext. Incitamentsavtal 
var ovanligt, tog tid att sätta sig in i. Bedömdes som en risk att vara bland boende, 
svårt att uppskatta kostnader pga tättbebyggt område.  

   x 2014-09-11  

30 Återställningen blev energikrävande och komplicerad pga de boende.    x 2014-09-11  

31 
Återställningsavtal skulle varit klara tidigare, och inte förhandlats med de boende in 
i det sista. Det föranledde att ritningarna inte blev uppdaterade i tid vilket ställde till 
problem i produktionen, tappar tid och kostar mer. 

   x 2014-09-11  

32 

Borde man kanske istället gett de boende en summa pengar för återställning, istället 
för att vi åtog oss att utföra återställningen? Hade blivit betydligt smidigare. Nu blev 
det tungrott pga att de boende återkommande kom med nya direktiv och tillägg. Det 
gäller både i projekteringsfasen och i entreprenadfasen. Lärdom: undvik 
detaljprojektering av återställningen, erbjud fast ersättning istället. 

  x x 2014-09-11  

33 
Kommunen kanske borde varit tuffare i avtalsförhandlingen med de boende ”annars 
struntar vi i att sanera”. Politiska uttalanden gjorde dock detta omöjligt. 
De boende fick ett felaktigt intryck och förväntningar från början. ”Kommunen 

 x x  2014-09-11  
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skulle fixa allt”. Kommunen har därför inte haft något förhandlingsläge utan snarare 
fick ”dansa efter de boendes pipa”.  
Man borde ha utrett mer innan kommunen går ut och lovar saker annars triggar man 
bara ”hur farligt det är”. 

34 

Förtroendekapitalet har projektet kämpat med under hela projektet sedan 2007. 
Härrör från för snabba slutsatser kring föroreningens utbredning initialt. Däremot 
förefaller förtroendet för kommunen förbättrats under entreprenaden, då 
entreprenören vunnit de boendes förtroende och gjort ett bra saneringsjobb, samt att 
de boende generellt förefaller lättade över att saneringen fysiskt utförs. 

x x x x 2014-09-11  

35 

Vissa boenden har haft oacceptabla beteenden vilket drabbat de flesta inom 
projektet. Det har tagit mycket energi. Man upplever att de ibland gått över gränsen, 
kräver helt obalanserat och är otacksamma. Man borde ha ställt hårdare krav på de 
boende tidigare.  
Det har också lyst igenom att flertalet av de boende är mer oroade över 
fastighetsvärdet än över föroreningen i sig. 

 x x x 2014-09-11  

36 
Avtalsmässigt bör det hanteras annorlunda gentemot de boende, där det i avtalet 
också framgår vad som händer om delar av ytan inte saneras och görs någon åverkan 
på. 

   x 2014-09-11  

37 Incitamentsavtalet är svårt att jobba efter i ett saneringsprojekt.    x 2014-09-11  

38 Teori och praktik stämde ej. Geoteknik, miljöprovtagningar var ej fullständiga. Det 
blir mycket förändringar. Dvs ett klassiskt saneringsprojekt. 

   x 2014-09-11  

39 
Projektledningen har bytts ut ett antal gånger vilket försvårar för de inblandade, 
särskilt då projektet var komplicerat och inget standardprojekt. Önskar kontinuitet i 
projektledningen. 

   x 2014-09-11  

40 Önskar mer byggledning på arbetsplatsen. Avsaknad av närvarande byggledare har 
varit till nackdel för projektet. 

   x 2014-09-11  

41 
Bra samarbete mellan entreprenör och miljökontrollant på plats, uppskattat. 
HDI har underlättat mycket, hade aldrig fungerat lika bra med enbart PID, då PID 
inte tar låga värden så bra. Kommunikation med labb fungerade också bra. 

   x 2014-09-11  

42 
Behovet av länsvattenhållning var underskattat. Grundvattentrycket var högre än 
förväntat. Man borde öka godkänd volym i vattendom. Lärdom: dubbla värdena från 
beräkningarna. 

   x 2014-09-11  
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43 Det är dyrt och svårt att sanera i bebyggda områden. Projektet har kostat 2500 kr/ton 
i saneringskostnad. 

   x 2014-09-11  

44 
Avslutande reflektioner: Projektet har inneburit ökad kunskap kring föroreningarnas 
egenskaper så man kunnat förfina undersökningsmetoderna. Det negativa är de 
boende som varit svåra att ha att göra med. 

    2014-09-11 AB 

45 
Avslutande reflektioner: Överraskande att geotekniken blev en så stor fråga. 
Kommunikationen med de boende blev en berg-och-dal-banan i både positiv och 
negativ bemärkelse. 

    2014-09-11 PH 

46 Avslutande reflektioner: Kommunen gick ut och lovade saker i väldigt tidigt skede 
vilket ledde till att man redan från början jobbade i motvind. 

    2014-09-11 EB 

47 
Avslutande reflektioner: Det gäller att som kommun hålla tand för tunga. Lova bara 
det du kan hålla. Reflektera över hur man kommunicerar med de boende. Dra inte 
dit några politiker som ger kategoriska svar.  

    2014-09-11 ULJ 

48 Avslutande reflektioner: Numera undersöker vi alla ledningar oavsett vad andra sagt 
och påstått. 

    2014-09-11 DE 

49 Avslutande reflektioner: Det är ett tekniskt intressant projekt. Nästa gång måste 
kontrollplaner för geoteknik tydliggöras bättre. 

    2014-09-11 AH 

50 Avslutande reflektioner: Grundvattnets betydelse i området var underskattat. Teori 
stämmer ej med praktik. Kommunikation med allmänheten. 

    2014-09-11 MG 

51 Avslutande reflektioner: Mest komplexa projektet hittills som varit mycket 
intressant och lärorikt. 

    2014-09-11 HE 

52 Avslutande reflektioner: Roligt projekt där individer vuxit med uppgiften. Det 
tråkiga är de boendes beteende vilket orsakat mycket negativt. 

    2014-09-11 EW 

53 Avslutande reflektioner: Roligt och lärorikt projekt, men man har lagt mycket tid på 
de boende. 

    2014-09-11 MW 

54 Avslutande reflektioner: Bra dialog med Geoserve men jobbigt med privatpersoner.     2014-09-11 PL 

55 
Avslutande reflektioner: Tekniskt intressant projekt där man kunnat se hur de olika 
disciplinerna aktivt arbetar i fält. Dystert och energikrävande att uppleva hur 
privatpersoner kan bete sig och agera. 

    2014-09-11 EH 
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