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1. INLEDNING 

Det pågår ett detaljplanearbete för att möjliggöra att fastigheten Bjursnäs 5:1 i Laxå 

delvis ställs om till bostadsmark. Detaljplanens syfte är att behandla Bjursnäs 5:1 men 

för att täcka in kvarteret ut till Tivedsvägen kommer planen även beröra några få 

kvadratmeter av de kommunala fastigheterna Bjursnäs 4:1 och Bjursnäs 1:3.  

Under detaljplaneskedet har det framkommit frågor från Länsstyrelsen i samrådsskedet 

om det finns risk för föroreningar i mark och grundvatten som skulle kunna medföra 

hälsorisker om fastigheten ställs om till bostäder.  

2. UPPDRAG OCH SYFTE 

Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Samhällsbyggnad Sydnärke, Torun 

Andersson, utfört denna förundersökning avseende föroreningar i mark och grundvatten 

inom detaljplaneområdet för Bjursnäs 5:1 mfl, Laxå. Syftet är att undersöka om det 

inom detaljplaneområdet, kan finnas föroreningar som skulle kunna medföra hälsorisker 

vid omställning av fastigheten från verksamhet till bostadsmark.  

Detta dokument avser att beskriva objektet och föroreningskällor i närområdet för att 

bedöma om oacceptabla hälsorisker kan uteslutas. Om oacceptabla hälsorisker inte kan 

uteslutas ska även ett provtagningsprogram tas fram för att beskriva vilken provtagning 

som krävs för att vidare utreda och bedöma eventuella hälsorisker. I uppdraget ingår 

inte att utföra provtagningen. 
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3. BAKGRUNDSINFORMATION OCH 

FÖRORENINGSKÄLLOR 

3.1. Fastigheten  
Fastigheten Bjursnäs 5:1 ligger i korsningen Tivedsvägen och Rörforsvägen i Laxå, se 

figur 3.1. Fastigheten är ca 2 700 kvm och ägs sedan 2014 av Bergfästet Bio och 

Festsalar I Laxå AB. Fastigheten är till större delen bebyggd med en byggnad i 1-2 

våningar ovan mark samt källarplan. Den nya detaljplanen ska möjliggöra omställning 

av befintlig byggnad till bostäder och/eller uppförande av nya byggnader. 

Fastigheten gränsar i norr mot en kyrkogård, i öster mot Rörforsvägen, i söder mot 

Tivedsvägen och parkeringsytor. I väster angränsar fastigheten mot Bjursnäs 1:268 där 

Nerikes Brandkår har en anläggning, inrymmande garage och personalutrymmen.  

 

Figur 3.1 Flygfoto över del av Laxå, fastigheten Bjursnäs 5:1 är ungefärligt markerat med brandgul heldragen linje.  

Övriga fastighetsgränser som delvis ingår i detaljplanen markeras med streckade linjer. Källa: Lantmäteriet/Metria 

3.2. Historik 
I planbeskrivningen för detaljplanen anges inget byggår för fastigheten. Enligt hörsägen 

ska fastigheten varit bebyggd från tidigt 1900-tal, men sedan byggts ut och byggts om. 
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På flygfoto från 1959, se figur 3.2, noteras dock en byggnad med samma utbredning 

som idag.  

Byggnaden ska ha använts för olika verksamheter, från början av IOGT, bland annat 

kurser, teater, bio och olika barnverksamheter.  

Det finns sammantaget inga uppgifter om att någon miljöfarlig verksamhet ska ha 

bedrivits i fastigheten. 

 

Figur 3.2 Flygfoto från 1959 över del av Laxå, fastigheten Bjursnäs 5:1 är ungefärligt markerat med brandgul 

heldragen linje, övriga fastighetsgränser som delvis ingår i detaljplanen med streckade linjer. Källa: 

Lantmäteriet/Metria.  

  



 

 

 

 Förundersökning Bjursnäs 5:1 m.fl 
  6051-046 
  2022-06-03 s 7 (16) 

3.3. Miljö- och hälsostörande påverkan från omgivningen 

3.3.1. Objekt från EBH-stödet 
Enligt Länsstyrelsernas sammanställning av potentiellt förorenade områden förekommer 

det ett par verksamheter inom närområdet.  

På fastigheten Bjursnäs 2:35, ca 130 m söder om Bjursnäs 5:1, ligger objektet 

Landstingets verkstäder, på senare år bedriver Laxå Industrigymnasiet sin verksamhet 

där. Enligt MIFO-fas 1 inventeringen (objekt id 1860-0049, Länsstyrelsen Örebro län) 

finns det uppgifter om att Landstingets verkstad använt 30-40 l TRI per år under 16-17 

års drift. Inga öppna TRI-bad ska ha förekommit och föroreningshalterna inom 

fastigheten har av Länsstyrelsen bedömts som måttliga. Länsstyrelsen har utifrån 

områdets känslighet, skyddsvärde, spridningsrisker samt antagen föroreningsnivå 

tilldelat objektet riskklass 3 i MIFO fas1 inventeringen, inga kända miljötekniska 

undersökningar har dock utförts.  

På samma fastighet, dvs längs E20 på västra sidan av Rörforsvägen ska det även funnits 

en drivmedelsstation, BP, den är dock avvecklad i dagsläget. Det finns inga kända 

undersökningar eller saneringar utförda vid avvecklandet. Enligt MIFO-fas 1 

inventeringen (objekt id 1860-003, Länsstyrelsen Örebro län) finns endast en 

anteckning hos Laxå kommun från 1997-02-21 att avvecklingen är klar och att inget 

spill skett. Objektet har tilldelats en riskklass 2 enbart baserat på bransch.  

Längs E20 finns det idag en drivmedelsstation på den östra sidan om Rörforsvägen, på 

fastigheten Laxåskogen 13:4. Det finns inga kända undersökningar eller 

efterbehandlingar kring objektet. Enligt MIFO-fas 1 inventeringen (objekt id 1860-

0039, Länsstyrelsen Örebro län) har objektet endast identifierats. Ingen undersökning 

eller inventering är utförd. Objektet har tilldelats en riskklass 2 enbart baserat på 

bransch.  

3.3.2. Övriga objekt  
Direkt norr om Bjursnäs 5:1 ligger en kyrkogård. Enligt rapporten Dräneringsvatten 

från begravningsplatser som är utgiven av Svenskt Vatten 2014 (författare P-A 

Camper, WSP) så är sannolikheten för utlakning av förorenande ämnen från 

kyrkogårdar mycket låg.  

Direkt väster om Bjursnäs 5:1 ligger Nerikes Brandkårs anläggning, på fastigheten 

Bjursnäs 1:268. Det har på senare år generellt påvisats perflourerade ämnen (PFAS-

ämnen) kring brandstationer i Sverige. Detta beror på att PFAS används i 

brandssläckningsskum. Det är inte sannolikt att släckövningar har utförts på platsen 

men möjligt att brandbilar med skumrester på sig stått uppställda och eventuellt även 

tvättats på Bjursnäs 1:268. Då större delen av Bjursnäs 1:268 är asfalterad antas 

eventuella PFAS föroreningar främst runnit av mot dagvattensystemet men det finns 

även ytor där vatten kan infiltrera.  
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4. PLATSINFORMATION OCH 

SPRIDNINGSVÄGAR 

4.1. Geologiska förhållanden 
Enligt SGUs jordartskarta ligger undersökningsområdet på postglacial finsand se figur 

4.1. I öster återfinns berg i dagen, Midsommarberget. Det finns även ytor med sandig 

morän i närområdet. Enligt SGUs brunnsarkiv finns det på fastigheten Bjursnäs 2:25 två 

energibrunnar som installerades 1999. Jorddjupet i borrpunkterna anges till 7 respektive 

10 m. Enligt Brunnsarkivet varierar jorddjupet i närområdet i övrigt mellan 0-4 m.   

Inom fastigheten Bjursnäs 2:25 finns relativt stora höjdskillnader i markytan som skulle 

kunna förklara variationen i jorddjup. Okulärt noteras även en svacka i jordytan från 

Bjursnäs 2:35 mot Bjursnäs 2:25 och Bjursnäs 5:1. Det är inte känt det finns en svacka i 

berg som motsvarar svackan i jordytan. 

Det finna inga kända geotekniska undersökningar från Bjursnäs 1:5, så jorddjupet inom 

fastigheten är inte känt i detalj.   

   

Figur 4.1 Urklipp ur SGUs kartvisare för jordart 1:25 000 – 1:100 000, underlagras av ortofoto över området. 

Orangea fält med vita pricka symboliserar postglacial finsand och blåa ytor symboliserar sandig-morän. Röda ytor 

symboliserar berg i dagen och grönt isälvssediment, Undersökningsområdet är ungefärligt markerat med fet svart 

linje, övriga fastigheter med streckad svart linje.  
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4.2. Geohydrologiska förhållanden  

4.2.1. Grundvatten 
Enligt Länsstyrelsernas VattenInformationsSystem Sverige (VISS) gör grundvatten-

förekomsten, Olshammaråsen, ett uppehåll genom Laxå tätort. Den förekommer dock 

både norr och söder om tätorten. Enligt SGUs kartvisare för grundvattenmagasin i jord 

bedöms uttagsmöjligheterna i närområdet kring Bjursnäs 5:1 vara under 1 l/s.  

Med tanke på det lilla jorddjup som finns i närområdet bedöms eventuellt grundvatten 

inte vara särskilt skyddsvärt men ett generellt grundvattenskydd ska dock alltid beaktas. 

Det ska dock finnas ett stort antal brunnar för enskild vattentäkt på en fastighet inne i 

centrala tätorten, ca 400 m norr om Bjursnäs 5:1, hur dessa nyttjas är dock inte känt. 

Avståndet till dricksvattentäkten som försörjer Laxå tätort är ca 1 mil åt söder. 

Enligt SGUs grundvattenkarta är uttagsmöjligheterna av grundvatten ur berg tämligen 

goda. Grundvattnets strömningsriktning är inte utredd.  

  

Figur 4.2 Energibrunnar är markerade med kvadrater, dricksvattentäkter är markerade med en droppe och brunnar 

med okänt användningsområde är markerade med cirklar (källa: SGUs brunnsvisare). Färgerna på brunnarna baseras 

på osäkerheten på deras lägen. Undersökningsområdet är ungefärligt markerat med orange linje.  
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4.3. Ytvatten 
Närmsta ytvattendrag är biflöde till Laxån som leds av söder om E20 och går ihop med 

Laxån strax söder om järnvägen. 

4.3.1. Byggnader och markinstallationer 
Inom undersökningsområdet finns idag en byggnad med två våningar ovan jord och ett 

källarplan. Ledningsdragningar inom fastigheten är inte känd i denna utredning.  

Ett urklipp ur ritning över VA-ledningssystemet har dock erhållits från Laxå Vatten AB. 

I ritningen, se figur 4.3, noteras att spillvatten och dagvatten leds ut från Bjursnäs 5:1, 

på den norra sidan av fastigheten, via Bjursnäs 1:268, ut till Vallaregatan.  

Inkommande dricksvatten till Bjursnäs 5:1 är inte markerat i ritningen. 

 

Figur 4.3 Urklipp ur ritningar för VA-systemet för del av Laxå tätort. Spillvatten är markerat med rött, dagvatten 

med grönt och dricksvatten med blått. Bjursnäs 5:1 är ungefärligt markerat med orange linje. 

 

  



 

 

 

 Förundersökning Bjursnäs 5:1 m.fl 
  6051-046 
  2022-06-03 s 11 (16) 

5. KONCEPTUELL MODELL 

5.1. Skyddsobjekt 
När en detaljplan prövas, bedöms endast hur eventuella miljöfarliga ämnen kan påverka 

människors hälsa. Det gör att denna utredning endast kommer fokusera på 

skyddsobjektet människan. Om detaljplanen antas, kommer risker för övriga 

skyddsobjekt, så som grundvatten, ytvatten och markmiljö, hanteras inom 

bygglovsprocessen av den kommunala tillsynsmyndigheten.  

Fastigheten används i dag för verksamhet (bio och festlokal mm), men om den nya 

detaljplanen antas kommer den möjliggöra för att fastigheten även kan nyttjas som 

bostadsmark. Detta medför att barn och vuxna antas vistas på fastigheten ca 24 timmar 

per dag under en livstid i framtiden. Till verksamheten kommer även tillfälliga 

besökare, de boende bedöms dock vara dimensionerande för hälsorisker.  

5.2. Föroreningskällor 
Utifrån avsnitt 3.3 bedöms det finnas risk för förekomst av: 

• PFAS-ämnen från grannfastigheten Bjursnäs 1:268, brandstationen,  

• klorerade lösningsmedel från Bjursnäs 2:35, verkstad 

• oljeämnen från drivmedelstationerna vid E20 

5.3. Spridnings- och exponeringsvägar 

5.3.1. PFAS-ämnen 
Då det generellt i Sverige antas förekomma PFAS-ämnen i anslutning till brandkårens 

vagnhallar kan det inte uteslutas att det förekommer PFAS på Bjursnäs 1:268.  

Det kan inte heller uteslutas att det skett ytavrinning från Bjursnäs 1:268 till 

infiltreringsytor på Bjursnäs 5:1, även om det mest troligt att ytavrinning skett via 

dagvattensystemet.  

PFAS-ämnen består av många tusen olika ämnen som har olika toxicitet och olika 

spridningsmönster. En del binder hårt till finpartiklar i jord medan andra löser sig i 

vatten och sprids med grundvatten. Enligt figur 4.3 går dagvatten- och spillvatten-

ledningar från Bjursnäs 5:1 till Bjursnäs 1:268, dvs leder vatten bort från aktuell 

fastighet, vilket minskar risken för att spridning via vatten ska ha skett i 

ledningssystemen mellan fastigheterna. I och med att PFAS-ämnen har relativt låg 

förmåga att avgå som ånga samt att inget dricksvatten uttag sker på fastigheten, bedöms 

de enda exponeringsvägarna för framtida boende vara direkt intag av jord, hudkontakt, 

inandning damm samt intag av växter som eventuellt kan odlas på fastigheten.  
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5.3.2. Klorerade lösningsmedel 
Den närmsta kända verksamheten som nyttjat klorerade lösningsmedel är 

verkstadsindustrin på fastigheten Bjursnäs 2:35. Fastigheten ligger ca 130 m söder om 

Bjursnäs 5:1. Klorerade lösningsmedel är generellt tyngre än vatten och har relativt låg 

förmåga att lösa sig i vattnet. Den sprids generellt i frifas genom marken och 

grundvattenmagasin för att ansamlas i skrevor och sprickor längs urberget. Tätare 

jordlager såsom lera kan hindra spridningen och medföra att spridning t ex sker i annan 

riktning. Klorerade lösningsmedel kan även spridas via ångtransport och medföra 

hälsorisker om tillräckliga koncentrationer ansamlas tex under en byggnad.  

Enligt avsnitt 4.1 utgörs jordlagren av friktionsjord som finsand och morän, vilket gör 

att det inte förekommer någon tät lera som de klorerade lösningsmedlen stoppas upp av. 

I och med att den naturliga jordarten är så porös bedöms risken för att spridning ska ha 

skett i ledningsgravar runt ledningssystemen som låg, utan föroreningsspridning 

bedöms i första hand skett i vertikalriktning.  

Enligt MIFO fas1 dokumentationen ska spillvatten från fastigheten transporteras i 

ledningsnät till kommunalt reningsverk, det finns således risk för att lösningsmedel kan 

ha spridits ut genom spillvattenledningarna. Enligt figur 4.3 bedöms det dock inte finnas 

någon ledningskoppling mellan Bjursnäs 5:1 och Bjursnäs 2:35.  

Viss löslighet av klorerade lösningsmedel har dock dokumenterats och det kan inte 

uteslutas att viss spridning sker i grundvattnets spridningsriktning även om den 

huvudsakliga spridningen från källan ut från fastigheten är längs berg, i sprickor och 

ovanpå tätare jordlager. Enligt angivet jorddjup i SGUs brunnsarkiv kan det inte 

uteslutas att det berget lutar från Bjursnäs 2:35 mot Bjursnäs 5:1, eftersom jorddjupet 

endast anges som meter under markytan och inte i plushöjder. Därigenom kan det inte i 

detalj avgöras om variationer i jorddjup beror på skillnader i markytans eller bergets 

topografi.  

Om de klorerade lösningsmedlen spridits till Bjursnäs 5:1, förekommer de i djupare 

jordlager där de spridits via fri fas på berg eller delvis löst i grundvatten. Ämnena 

förekommer således inte i markytan. Mänsklig exponering av klorerade ämnen via 

kontakt med jord bedöms därmed inte vara aktuellt. I och med att dricksvatten inte intas 

från fastigheten bedöms exponering via intag av dricksvatten ej förekomma. Risk för 

hälsa kan i teorin föreligga genom exponering av förorening som avgår via ånga till 

porluften och vidare genom platta eller ventilation in i byggnaden. Denna spridning 

bedöms teoretiskt möjlig men då det varit små mängder TRI som hanterats bedöms 

sannolikheten för att höga halter av klorerade lösningsmedel spridits från Bjursnäs 

1:2:35 och ansamlats under Bjursnäs 5:1 som små.   

5.3.3. Oljeämnen 
Det har historiskt förekommit två drivmedelsstationer söder om Bjursnäs 5:1, längs 

E20. Avståndet till drivmedelstationerna är ca 130 m. Oljeämnen är generellt lättare än 

vatten och har förmåga att lösa sig i vattnet. De sprids generellt genom markprofilen 

tills de når grundvattnet. Enligt avsnitt 4.1 består jorden främst relativt porösmark, som 
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finsand och morän, vilket gör att det inte heller förekommer någon tät lera som de 

oljeämnena stoppas upp av. Spridning kan ha skett via ledningsgravar runt 

ledningssystemen mellan cisterner och pumpstationer. Viss spridning ut från 

drivmedelsanläggningarna längs ledningssystemen (dagvatten, spillvatten och 

dricksvatten) kan inte uteslutas. Den porösa jordarten gör det dock även möjligt för en 

generell spridning i markprofilen.  

Grundvattenströmningen i området har inte utretts i detalj och därmed är 

spridningsriktningen från drivmedelsstationerna inte heller utredd. 

Om oljeämnen spridits till Bjursnäs 5:1 förekommer de inte i markytan. Mänsklig 

exponering via kontakt med jord bedöms därmed inte vara aktuell. I och med att 

dricksvatten inte intas från fastigheten, bedöms det endast vara risk för exponering av 

förorening via ångtransport till porluft och som kan ventileras in i byggnaden. Detta 

bedöms teoretiskt möjligt men sannolikheten för att så stora mängder ska ha spridits 

från drivmedelsanläggningarna och ansamlats under Bjursnäs 5:1 bedöms som små.   

5.4. Sammanfattning 
Baserat på avsnitt 5.1–5.3 bedöms sannolikheten för att spridning av drivmedelsrester 

samt klorerade lösningsmedel ska ha skett till Bjursnäs 5:1, i den utsträckning att det 

skulle kunna innebära hälsorisker för de framtida boende som mycket låg. Detta borde 

således inte vara ett hinder för planens genomförande.  

Avståndet från den närbelägna brandkårsanläggningen till Bjursnäs 5:1 är dock mycket 

kort och det kan inte uteslutas att viss spridning av PFAS kan ha skett mellan dessa 

fastigheter i ytlig jord. Det är dock inte känt om det förekommer förhöjda PFAS-ämnen, 

men de bedöms som möjligt baserat på verksamheten. Om PFAS förekommer inom 

Bjursnäs 5:1 skulle framtida boende kunna exponeras via intag av jord, hudkontakt och 

inandning av damm. Dock från endast från den del av fastigheten som inte är bebyggd.  

Bedömningen är således att markanvändning bostad är möjlig både vid scenariot att 

detaljplanen innebär att nuvarande byggnad ersätts och om den bevaras.  

Om byggnaden ersätts kommer fastigheten påverkas av rivning och därpå följande 

omvandling, där bortforsling av massor aktualiseras av flera skäl. Om byggnaden och 

befintliga hårdgjorda ytor bevaras, bedöms möjligt att åtgärda en sådan 

föroreningsskada, om den finns, genom ytlig schaktsanering för att utesluta möjlig 

direkt kontakt med förorenade massor. 

Det bedöms därför inte vara nödvändigt med undersökning av PFAS på Bjursnäs 5:1 

inför antagande av detaljplanen. Innan omställningen realiseras bör den dock 

undersökas, dels för att bedöma risker och dels för att bedömningsklassa massor. I 

avsnitt 6 beskrivs ett förslag till upplägg på en indikativ undersökning.  

  



 

 

 

 Förundersökning Bjursnäs 5:1 m.fl 
  6051-046 
  2022-06-03 s 14 (16) 

6. FÖRSLAG TILL 

PROVTAGNINGSPROGRAM 

6.1. Provtagningsstrategi 
I detta skede bedöms det vara tillräckligt med en mindre, indikativ undersökning, för att 

undersöka om det förekommer PFAS-ämnen i ytlig jord, som de framtida boende kan 

exponeras för inom Bjursnäs 5:1. Provtagningen föreslås ske med handhållen spade 

eller liten grävmaskin i gräsmattan i fastighetsgräns mot Bjursnäs 1:268.  

Undersökningsområdet avgränsas till grönytan mot Bjursnäs 1:268, då det bedöms vara 

där som eventuell förorening, via vatten kan ha infiltrerat från brandkårens anläggning. 

Förslagsvis uttas två samlingsprover från grönytan, se preliminärt förslag i figur 6.1. 

 

 

Figur 6.1 Ungefärlig placering av samlingsprov1 och samlingsprov2. 
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6.2. Provtagning och provhantering 
Vid provtagningen ska SGFs Fälthandbok – Undersökningar av förorenade områden 

följas så långt som möjligt. Proverna uttas som samlingsprover i två nivåer (0-0,2 m och 

0,2-0,4 m under markytan). Då ytorna är förhållandevis små föreslås att 10 provgropar 

grävs i respektive yta och från dessa uttas delprover med lika stor mängd som sedan slås 

samman till två samlings-prover.  

Generellt används varselkläder vid miljötekniska provtagningar men då dessa innehåller 

PFAS-ämnen bör kläder i bomull användas så långt som möjligt och det bör undvikas 

att kläder kommer i kontakt med proverna.  

6.3. Laboratorieanalyser 
För ackrediterade analyser används av Eurofins eller ALS. Båda proverna analyseras 

med avseende på 11 PFAS ämnen, inkl PFOS och PFOA.  

6.4. Bedömningsgrunder 
Analysresultatet kommer ligga till grund för en förenklad riskbedömning. Bedömningen 

baseras på SGIs riktvärden map PFOS för känslig mark användning (KM).  

6.5. Skyddsåtgärder 
Inför provtagningen kommer en riskanalys utföras för fältarbetet. Analysen kommer 

delges fältpersonal, fastighetsägare och beställare inför provtagningen. 

7. UTVÄRDERING OCH DOKUMENTATION 

Resultatet från provtagningen kommer att sammanställas i en värderingsfri 

resultatrapport samt ett PM med beskrivning av föroreningssituationen, bedömning av 

halter, ursprung och spridning samt förenklad riskbedömning. Detta ligger till grund för 

en rekommendation om eventuella åtgärder 
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