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1. INLEDNING OCH SYFTE  

Orbicon AB har på uppdrag av Mölndal Stad genomfört en miljöinventering enligt MIFO-

fas 1 av fastigheten Delbanco 1 i Mölndal Stad, figur 1. Syftet med inventeringen är att 

bedöma risken för föroreningar i mark, vatten, sediment och grundvatten inom 

fastigheten. Målet är att lokalisera och riskbedöma potentiella föroreningskällor inom 

fastigheten och i dess direkta närhet. Resultatet sammanställs i en riskklassning 1, 2, 3 

eller 4. 

 

 
Figur 1. Fastigheten Delbanco 1 

2. BAKGRUNDSINFORMATION 

Bakgrundsuppgifter om fastigheten har inhämtats från: 

 Mölndal Stads bygglovsarkiv (Mölndal Stad, 2017a) 

 Mölndal Stad Miljöförvaltning (Mölndal Stad, 2017b) 

 Metrias fastighetssök (Metria, 2017) 

 Länsstyrelsens inventering av förorenade områden (EBH-stödet, 2017) 

 VISS (VISS, 2017) 

 SGU Jordartskarta, (SGU 2017) 
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2.1. Allmän information om Delbanco 1 

 
Tabell 1. Allmän information om objektet 

Fastighetsbeteckning Delbanco 1 

Adress Delbancogatan 3A-K, Lövgatan 1A-F 

Areal 18 317 m2 

Ägarförhållanden 

Mölndalsbostäder fån 1995, tidigare Stift Mölndals-
bostäder från 1962 (Metria, 2017). Uppgift finns om att 
Mölndal stad köpte fastigheten redan 1944 
(Riksantikvarieämbetet, 2017) 

Detaljplan Stadsplan Enerbacksområdet 1964 

Markanvändning Flerbostadshus, körbanor, parkeringar och naturområden 

Byggnader Två trevånings flerfamiljshus i tegel, ett förråd 

 

2.2. Nuvarande markanvändning  

Delbanco 1 ligger högst upp på sluttningen öster om E6:ans motorväg. Bostadshusen utgörs av 

trevånings tegelhus byggda 1964.  Den angränsande bebyggelsen består av villor.  

 

 
Figur 2. Byggnader inom Delbanco 1 

2.3. Tidigare markanvändning 

Delbanco 1 ingår i området Enerbacken. På Enerbackens ägor bedrevs jordbruk fram till 1946 

men in på 50-talet användes en del områden som betesmark. Området var ursprungligen en gård, 

som ägdes av Mats Munk 1609. Till gården hörde från 1697 Enerbackens kvarn. Där Lövgatan 

ligger idag fanns tidigare en fotbollsplan benämnd "stubbeplan". Området var även ett populärt 

fritidsområde, Riksantikvarieämbetet, 2017. Ett flygfoto från 1964 visar att de båda bostadshusen 

är under uppbyggnad, figur 3. Några tidigare flygfoton har inte påträffats hos Metria. 

 

järnväg 

Lekplats 

Flerbostadshus byggt 1964 

Förråd, byggt 1964 

Flerbostadshus, byggt 1964 
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Figur 3. Flygfoto från 1964, Metria, 2017. 

2.4. Planerad markanvändning 

Mölndalsbostäder föreslår en förtätning på fastigheten med två åttavånings punkthus, 

sammanlagt ca 50 lägenheter, figur 4.  

 

Figur 4. Skiss med planerat läge för nya bostäder. 
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2.5. Geologi och hydrogeologi 

Enligt SGU:s jordartskarta består lagerföljden av berg i dagen, sand och finsand. Figur 5. 

 

 

 

Figur 5. Jordartskartan SGU.  

 

Topografin varierar och hela området sluttar ner mot sydväst. Höjdskillnaden mellan Delbanco 1 

som ligger på en bergstopp (med tydliga inslag av berg-i-dagen) ner till järnvägen är stor. Den 

övergripande grundvattenriktningen bedöms, utifrån den topografiska och geologiska 

informationen vara nerför berget mot sydväst. Fastigheten är kopplad till det kommunala VA-

nätet. Fastigheten ligger inte inom något skyddsområde gällande grundvattnet (VISS 2017). 

Närmaste recipient är Mölndalsån belägen ca 500 meter väster om fastigheten, figur 6. 
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Figur 6. Utdrag ut VISS-karttjänst (VISS 2017) 

 

2.6. Tidigare miljötekniska markundersökningar 

Inom Delbanco 1 har det inte genomförts några miljötekniska markundersökningar som inkommit 

till Mölndal stad. Enligt Mölndal stads Miljöförvaltning har en PCB-utredning för befintligt 

bostadshus på fastigheten genomförts och den visade att det inte fanns PCB-haltiga fogmassor i 

byggnaden. 

 

3. IDENTIFIERING AV POTENTIELLT FÖRORENANDE VERKSAMHETER 

Delbanco 1 används som bostadsfastighet. Inom området har inga tidigare miljöstörande 

verksamheter identifierats. Fastigheten utgörs av flerbostadshus, gator, parkeringar, lekplats, 

förråd, berg i dagen samt skogsområden. Bostadsområdet byggdes 1964 och det finns 

misstankar om förekomst av asfaltsbeläggning med innehåll av stenkolstjära. Dessa misstankar 

stärks av det faktum att det tidigare har förekommit problem med så kallad tjärasfalt i området 

enligt Miljöförvaltningen i Mölndal. Förorenad asfalt kan även förorena underliggande bärlager. I 

övrigt är det okänt om området är utfyllt och om så är fallet varifrån dessa massor kommer. Risken 

för förekomst av fyllnadsmaterial med okänt innehåll bedöms som störst under asfalterade ytor.  

  

Potentiellt förorenad jord kan återfinnas intill järnvägen som ligger utanför fastighet Delbanco 1. 

Risk för spridning av föroreningar från banvallen till Delbanco 1 som ligger väsentligt högre än 

banvallen bedöms dock som låg. 

 

 

 

Bedömd gv-riktning 
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4. BRANSCHSPECIFIKA FÖRORENINGAR 

 

4.1. Tjärasfalt 

I asfalt lagd före 1973 användes stenkolstjära som bindemedel, vilket innehåller polycykliska 

aromatiska kolväten (PAH). Höga halter av PAH i asfalt kan även påverka underliggande 

bärlager. 

 

4.2. Fyllnadsmaterial 

I fyllnadsmaterial återfinns ofta förhöjda halter av tungmetaller, PAH, petroleumämnen och PCB.  

 

4.3. Riskbedömning 

Det har inte framkommit någon information om att miljöstörande verksamhet ska ha skett inom 

Delbanco 1. Störst risk för föroreningar bedöms vara från så kallad tjärasfalt och fyllnadsmassor 

av okänd karaktär.  

 

Den sammanvägda riskklassningen enligt MIFO -1 är riskklass 2, bilaga 1. Detta betyder stor risk 

för oönskade effekter på miljö och människors hälsa. Risken är dock nästan uteslutande kopplad 

till misstanke om tjärhaltig asfalt. En undersökning av asfalten och underliggande fyllnadsmaterial 

rekommenderas.  

 

Upprättad av:   Granskad av: 

    

 

 

Jenny Rönnegård  Mattias Andersson 
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Utskrivet 2017-10-11 

Objekt 

Fastighet Delbanco 1 

Upprättad (namn) 

Jenny Rönnegård, Orbicon AB 

(datum) 

2017-10-11 

IDnr 

      

Kommun 

Mölndal Stad 

Senast reviderad (namn) 

      

(datum) 

      

 

Inventeringens namn MIFO Fas 1-inventering på fastigheten Delbanco 1 

Dossiernummer - 

Preliminär riskklass enligt BKL - 

Inventeringsfas enligt MIFO 1 

Bransch 

Bransch Flerbostadshus, parkering, grönområden och berg i dagen 

Branschkod - 

Anteckning för bransch - 

Geografisk information 

Län (namn, kod) Västra Götalands län 14 

Kommun (namn, kod) Mölndal stad 1481 

Topografiska kartan - 

Ekonomiska (gula) kartan - 

Områdets/fastighetens 

koordinater (Sweref 99 TM) 
N: 6394818.5 E: 322475.5  

Fastighetsbeteckning (enl. CDF) Delbanco 1  

Kontakter och referenser 

Byggnader och anläggningar 

(översiktligt): 
Tre byggnader. Ett förråd och två flerbostadshus. 3 våningar, 

tegel, byggda 1964 

Objektets besöksadress Delbancogatan 3A-K och Lövgatan 1A-F  

Nuvarande verksamhetsutövare 

(namn och adress) 
- 

Tidigare verksamhetsutövare 

(namn och adress) 
-  

Nuvarande fastighetsägare 

(namn och adress) 
Mölndalsbostäder AB, Box 163,  431 22 Mölndal 

Kontaktpersoner med adress hos 

tillsynsmyndighet eller dylikt 
 

Områdets/fastighetens storlek 

(m2) 
18317 

Tidigare utredningar listas om 

sådana finns 
En utredning gällnade PCB i fogar i byggnaderna har 

genomförts enligt Miljöförvaltningen i Mölndal. Ingen PCB ska 
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Utskrivet 2017-10-11 

ha påträffts.  

Andre källor, ange vilka och var 

de finns 
- Utdrag ur EBH-stödet, Länsstyrelsen västra Götaland 

(2017-10-01) 

- SGU brunnsarkiv och jordartskarta (2017-10-01) 

- Vatteninformationssystem Sverige, VISS 

(http://www.viss.lansstyrelsen.se/ 2017-10-01) 

- Länsstyrelsens WebbGIS. Infokartan (2017-10-01). 

Elektronisk. Tillgänglig: http://ext-

webbgis.lansstyrelsen.se/Infokartan/.  

- Bygglovsarkivet Mölndal Stad (2017-10-11) 

- Miljöförvaltningen Mölndal Stad, Anna Stjernholm 

(2017-10-03)  

Fixpunkter (placering)       

Brunnar/undersökningsrör 

(läge, skick och typ) 
 Enligt SGUs brunnsarkiv finns det ett flertal 

energibrunnar inom en radie av 500 m från fastigheten. Men 

ingen dricksvattenbrunn  
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Utskrivet 2017-10-11 

Objekt 

Fastighet Delbanco 1 

Upprättad (namn) 

Jenny Rönnegård, Orbicon AB 

(datum) 

2017-10-11 

IDnr 

 

Kommun 

Mölndal Stad 

Senast reviderad (namn) 

 

(datum) 

      

 

Fältbesök (namn och datum) -       

Fältbesök (namn och datum) -       

Verksamhetsbeskrivning 

Anläggningens status Ingen verksamhet bedrivs inom fastigheten, här finns bara  

flerbostadshus, gator, parkeringar och lekplatser. 

Anläggningsområdets 

tillgänglighet 
- 

Verksamhetstid (ungefärligt 

antal år) 
- 

Driftstart (år) - 

Driftslut (år) - 

Antal miljöstörande 

verksamhetsår 
- 

Produktion (produkt, mängd och 

om möjligt årtal för produkter) 
- 

Beskrivning av nuvarande 

processer (översiktligt) 
- 

Beskrivning av tidigare 

processer (översiktligt) 
- 

Avloppsvatten från processerna 

(nuvarande hantering) 
- 

Avloppsvatten från processerna 

(tidigare hantering) 
- 

I processen hanterade 

kemikalier 
- 

Restprodukter från processerna, 

mellanlagring (förekomst, typ) 
- 

Efterbehandlingsåtgärder, 

genomförda (typ av åtgärd) 
-  

Efterbehandlingsåtgärder, 

planerade (typ av åtgärd) 
       

Konflikter - 

Området och omgivningen 

Markanvändning på objektet Delbanco 1 används som bostadsfastighet. Fastigheten utgörs 

av flerbostadshus, gator, parkeringar, lekplats, förråd, berg i 

dagen samt skogsområden. 

Markanvändning inom 

påverkansområdet 
Bostäder, livsmedelsbutik och förskola. Stadsplan 

Enerbacksområdet 1962. Det går en järnväg på västra sidan av 

fastigheten. Påverkan från järnvägen bedöms dock som låg då 
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Delbanco 1 ligger på toppen av ett berg och järnvägen går 

nedanför berget. 

Avstånd till bostadsbebyggelse Cirka 0 meter. 

Synliga vegetationsskador inom 

objektet 
- 

Synliga vegetationsskador inom 

påverkansområdet 
- 

Dominerande markförhållanden 

inom området 
Enligt SGU:s jordartskarta består lagerföljden av berg i dagen 

och sand. 

Topografi, lutning (%) Lutning åt väster, sydväst 

Typ av närrecipient Mölndalsån  

Närrecipient (namn) Mölndalsån 

Avstånd till närrecipient (m) Mölndalsån, ca 500 meter väster ut. 

Huvudavrinningsområde enligt 

SMHI 
Mot Möldalsån 

Byggnader och anläggningar 

Byggnader och anläggningar, 

även rivna (ålder och skick) 
Det finns två bostadshus och en mindre förrådsbyggnad inom 

Delbanco 1. Byggnaderna utgörs av 3-våningstegelhus byggda 

1964. 

  

Förorenade markområden 

Lokalisering av förorenad mark Bostadsområdet byggdes 1964 och det finns risk för förekomst 

av asfaltsbeläggning med innehåll av stenkolstjära. Det har 

enligt Miljöförvaltningen i Mölndal tidigare förekommit 

problem med så kallad tjärasfalt i området. 

 

Misstänkt förorenade områden är främst de asfalterade 

markytorna inom fastigheten. Om asfalten innehåller 

stenkolstjära kan den även förorena underliggande bärlager 

med PAHer. I övrigt är det okänt om området är utfyllt och om 

så är fallet varifrån dessa massor kommer. Risken för förekomst 

fyllnadsmaterial med okänt innehåll bedöms också som störst 

under asfalterade ytor.  

  

Potentiellt förorenad jord kan återfinnas intill järnvägen som 

ligger utanför fastighet Delbanco 1. Risk för spridning av 

föroreningar från banvallen till Delbanco 1 som ligger högre än 

banvallen bedöms dock som låg. 

  

Volym förorenade massor (m3) - 

Utbredning av förorening, yta 

(m2) 
- 
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Koordinater på förorenat mark-

område (rikets nät) 
X:       Y:       Z:       

Föroreningar Möjliga föroreningar från tjärhaltig asfalt, är PAH. 

Fyllnadsmaterial med okänt innehåll innehåller ofta 

tungmetaller, PAH, PCB eller petroleumämnen. 

Förorenat grundvatten 

Lokalisering av förorenat 

grundvatten 
Inga potentiella föroreningskällor i grundvattnet har observerats 

inom Delbanco 1. 

 

På fastigheterna i närområdet finns en järnväg. I 

banvallsmaterial återfinns ofta förhöjda halter av 

bekämpningsmedel, metaller, PAHer och petroleumkolväten. 

Metaller, PAH och petroleumkolväten är ofta bundna till 

materialet i banvallen och risk för spridning till grundvattnet 

bedöms som låg. Bekämpningsmedel används ibland för att 

hålla banvallar fria från sly och risk för spridning från jord till 

grundvatten är stor. Delbanco 1 ligger dock uppströms 

banvallen, på ett berg och spridning till Delbanco 1 från 

järnvägen bedöms låg. 

 

Volym förorenat grundvatten 

(m3) 
- 

Utbredning av förorening, yta 

(m2) 
- 

Koordinater på det förorenade 

grundvattenmagasinet (rikets 

nät) 

X:       Y:       Z:       

Föroreningar Möjliga föroreningar: PAH från tjärasfalt samt tungmetaller, 

PAH, PCB och petroleum från fyllnadsmaterial.  

Förorenade sediment 

Lokalisering av förorenat 

sediment 
- 

Volym förorenade sediment (m3) - 

Utbredning av förorening, yta 

(m2) 
- 

Koordinater på förorenat 

sedimentområde (rikets nät) 
X:       Y:       Z:       

Föroreningar - 

Deponier 

Deponi Okänt 

Typ av deponi - 

Innehåll i deponin - 
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Läckage från deponin - 

Deponins koordinater (rikets 

nät) 
X:       Y:       Z:       

Dagvatten 

Dagvattendränering (typ)       

Dagvattenrecipient (typ)       

Övrigt 

Övrigt  
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Utskrivet 2017-10-11 

Objekt 

Fastighet Delbanco 1 

Upprättad (namn) 

Jenny Rönnegård, Orbicon AB 

(datum) 

2017-10-11 

IDnr 

      

Kommun 

Mölndals Stad 

Senast reviderad (namn) 

 

(datum) 

      

Mark 

Antal prov Det finns ingen kännedom om att det har utförts någon markprovtagning på 

fastigheten. 

Jämförelse gör 

med 
      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Ingen/liten 

påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 

påverkan 

Avvikelse från 

jämförvärde 
                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 

massor 
                        

Använda 

referenser 
      

Beskrivning av 

provtagningar 
      

Grundvatten 

Antal prov Det finns ingen kännedom om att det har utförts någon 

grundvattenprovtagning på fastigheten. 

Jämförelse gör 

med 
      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Ingen/liten 

påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 

påverkan 

Avvikelse från 

jämförvärde 
                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
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Använda 

referenser 
      

Beskrivning av 

provtagningar 
      

Ytvatten 

Antal prov Det finns ingen kännedom om att det har utförts någon ytvattenprovtagning 

på fastigheten. 

Jämförelse gör 

med 
      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Ingen/liten 

påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 

påverkan 

Avvikelse från 

jämförvärde 
                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

Använda 

referenser 
      

Beskrivning av 

provtagningar 
      

Sediment 

Antal prov Det finns ingen kännedom om att det har utförts någon sedimentprovtagning 

på fastigheten. 

Jämförelse gör 

med 
      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Ingen/liten 

påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 

påverkan 

Avvikelse från 

jämförvärde 
                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 

massor 
                        

Använda 

referenser 
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Beskrivning av 

provtagningar 
      

Byggnader 

Antal prov PCB- fog är undersökt, PCB ej påvisad.  

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                    

Volym förorenade 

massor 
                   

Använda 

referenser 
      

Beskrivning av 

provtagningar 
- 
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Objekt 

      

Upprättad (namn) 

      

(datum) 

      

IDnr 

      

Kommun 

      

Senast reviderad (namn) 

      

(datum) 

      

Mark 

Antal prov       

Jämförelse gör 

med 
      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Ingen/liten 

påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 

påverkan 

Avvikelse från 

jämförvärde 
                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 

massor 
                        

Använda 

referenser 
      

Beskrivning av 

provtagningar 
      

Grundvatten 

Antal prov       

Jämförelse gör 

med 
      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Ingen/liten 

påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 

påverkan 

Avvikelse från 

jämförvärde 
                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

Använda 

referenser 
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Beskrivning av 

provtagningar 
      

Ytvatten 

Antal prov       

Jämförelse gör 

med 
      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Ingen/liten 

påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 

påverkan 

Avvikelse från 

jämförvärde 
                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

Använda 

referenser 
      

Beskrivning av 

provtagningar 
      

Sediment 

Antal prov       

Jämförelse gör 

med 
      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Ingen/liten 

påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 

påverkan 

Avvikelse från 

jämförvärde 
                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 

massor 
                        

Använda 

referenser 
      

Beskrivning av 

provtagningar 
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Byggnader 

Antal prov       

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 

massor 
                        

Använda 

referenser 
      

Beskrivning av 

provtagningar 
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Utskrivet 2017-10-11 

Objekt 

Fastighet Delbanco 1 

Upprättad (namn) 

Jenny Rönnegård 

Orbicon AB 

(datum) 

2017-10-11 

IDnr 

      

Kommun 

Mölndals Stad 

Senast reviderad (namn) 

      

(datum) 

      

Från byggnader och anläggningar 

Föroreningar i byggnader och 

anläggningar 
- 

Spridningssätt - 

Konstaterad historisk spridning - 

Övrigt - 

Uppskattad andel urlakning per 

år (%) 
- 

Från mark till byggnader 

Flyktiga föroreningar i mark - 

Markens genomsläpplighet 

(m/år) 
- 

Byggnadens genomsläpplighet 

(m/år) 
- 

Konstaterad historisk spridning - 

Övrigt - 

Uppskattad hastighet för 

inträngning i byggnader 
- 

Mark och grundvatten 

Föroreningars lokalisering i 

marken idag, markera även på 

karta 

Det finns inga konstaterade föroreningar inom Delbanco 1. 

Potentiellt förorenad jord kan finnas under asfalterade ytor samt 

i asfalten.  

Spridningshastighet för ämnen som transporteras med vatten i mark 

Föroreningar som sprids med 

vatten 
Möjliga: PAHer, metaller, petroleumämnen.  

Markens genomsläpplighet i det 

mest genomsläppliga lagret (m/s) 
Finsand 1-1000 m/år = Genomsläpplig jord 

Lutning på grundvattenytan (%) - 

Grundvattenströmning (m/år) ca Finsand 1-1000 m/år = Genomsläpplig jord 

Nedbrytbara föroreningar PAHer, petroleumämnen 

Nedbrytningshastighet - 

Föroreningar som binds i 

marken 
Tyngre petroleumprodukter, PAH och metaller 
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Halt organiskt kol i marken (%) - 

Andra förutsättningar för bind-

ning i marken (t.ex. lerinnehåll) 
- 

Naturliga transportvägar (t.ex. 

torrsprickor i lera) 
I sanden ovan berget finns goda spridningsmöjligheter. 

Spridning denna vägen bedöms ske från Delbanco 1 (på toppen 

av berget) i sanden ovan berget ner mot järnvägen i 

väst/sydväst.   

Antropogena transportvägar 

(t.ex. ledningsgravar) 
Dagvattensystem 

Konstaterad historisk spridning - 

Övrigt - 

Uppskattad spridningshastighet i 

mark och grundvatten (m/år) 
Finsand 1-1000 m/år = Genomsläpplig jord 

Spridningshastighet för ämnen som transporterad med damm 

Föroreningar som sprids med 

damm 
Ej aktuellt om ingen börjar schakta i området. Misstänkta 

föroreningar ligger under asfalterade ytor. 

Markytans torrhet - 

Vegetationstäckning (% och typ) - 

Exponering för vind - 

Konstaterad historisk spridning - 

Övrigt - 

Uppskattad spridningshastighet 

med damm (m/år) 
- 

Spridningshastighet för ämnen som transporteras i separat fas i marken 

Föroreningar som sprids i 

separat fas 
- 

Markens genomsläpplighet (m/s) - 

Separata fasens viskositet - 

Konstaterad historisk spridning  - 

Övrigt - 

Uppskattad spridningshastighet 

som separat fas i marken (m/år) 
- 

Mark/grundvatten till ytvatten 

Redan förorenade ytvatten, 

konstaterad historisk spridning 
- 

Hotade ytvatten (namn) - 

Föroreningarnas hastighet i 

mark/grundvatten (m/år) 
- 
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Avstånd till hotat ytvatten (m) - 

Ytavrinning på mark, diken och 

avlopp 
Delbanco 1 utgörs av asfalterade ytor där regnvatten 

transporteras bort via dagvattenledningar. I grönområden   

infiltreras regnvattnet direkt i marken.  

Varierande grundvattennivåer, 

översvämningar och högvatten 
- 

Övrigt - 

Uppskattad spridningstid till 

ytvatten (år) 
- 

Ytvatten 

Föroreningar som sprids med 

ytvatten 
- 

Ytvattnets transporthastighet 

(km/år) / omsättningstid (år) 
- 

Utspädning leder till oskadlig 

halt i ytvatten 
- 

Ojämn spridning i ytvatten - 

Konstaterad historisk spridning - 

Övrigt - 

Uppskattad spridningshastighet i 

ytvatten (km/år) 
- 

Sediment 

Redan förorenade sediment, 

konstaterad historisk spridning 
- 

Föroreningar som sprids via 

vatten till sediment 
-. 

Förutsättning för sedimentation i 

olika delar av vattensystemet 
- 

Båttrafik som rör upp sediment - 

Muddring - 

Kraftiga vågor - 

Gasbildning - 

Föroreningar i separat fas i 

sediment 
- 

Övrigt - 

Jämn utbredning (m/år) - 

Ojämn utbredning, markera 

även på karta 
- 
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Kartor och bilder 

Kartor och bilder som bifogas 

(bilageförteckning) 
- 
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Utskrivet 2017-10-11 

Objekt: Fastighet Delbanco 1 Upprättad (namn) 

Jenny Rönnegård 

Orbicon AB 

(datum) 

2017-10-11 

IDnr 

      

Kommun 

Mölndal Stad  

Senast reviderad (namn) 

      

(datum) 

      

 

Verksamhetsbeskrivning Flerbostadshus, asfalterade vägar, parkeringar, berg i dagen och 

grönområden. 

Föroreningarnas farlighet (F) 

(Bekämpningsmedel har inte klassificerats i farlighetgrad eftersom det beror på vilket bekämpningsmedel 

som menas.) 

Låg Måttlig Hög Mycket hög 

      Alifatiska kolväten 

Zink+ 

Kobolt 

Koppar 

Krom 

Nickel 

Vanadin 

Aromatiska kolväten 

Arsenik 

Bly 

Kadmium 

Kvicksilver 

PAH 

PCB 

Föroreningsnivå (N) 

(Eftersom det inte har gjorts någon markundersökning på platsen har föroreningsnivå uppskattas utifrån 

använda kemikalier, mängd och verksamhetstid (se tabell 6, NV rapport 4918). 

 

Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggnad/anl.                    

Mark Metaller, PCB 

petrolumkolväten  

      PAH       

Grundvatten           

Ytvatten               

Sediment                    

Spridningsförutsättningar 

Medium Små Måttliga Stora Mycket stora 

Från byggnad               

Till byggnad               

I mark och 

grundvatten 
  x       

Till ytvatten x         

I ytvatten x              
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I sediment                    

Känslighet och skyddsvärde (KoS) 

Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggnad/anl.                    

Mark och 

grundvatten 
  S, K (mark)       

Ytvatten och 

sediment 
              

 

Bedömning av K/S baseras på 

markanvändningen 
Känslig Markanvändning (KM) 

Markanvändning enligt Fastigheten är planlagd för flerbostadshus. 

Kort beskrivning av 

exponeringssituationerna 
Inga föroreningar har konstaterats inom Delbanco 1.  

Misstänkta föroreningar är PAH i tjärasfalt och underliggande 

bärlager samt PAH, metaller, PCB eller petroleum i tillförda 

fyllnadsmassor. Exponeringsrisken bedöms som mycket låg 

eftersom dessa misstänkta föroreningar ligger under asfalt. I 

samband med schaktarbeten blir exponeringsrisken hög. 

Riskklassning 

Inventerarens intryck (fas 1) Misstanke om förhöjt innehåll av PAHer i asfalt och 

underliggande bärlager finns. Dessutom kan det finnas 

fyllnadsmassor med okänt innehåll. Risken för tjärasfalt 

bedöms som hög. 

Riskklass (fas 1) Riskklass 2 – Stor risk 

Motivering (fas 1) Risken för att asfalten inom området utgörs av en stor andel 

stenkolstjära är stor eftersom det tidigare påträffats sk tjärasfalt 

inom bostadsområdet Enerbacken. Årtalet då asfalten lades ut, 

1964, stämmer överens med den tidsperiod när det var vanligt 

med stenkolstjära i asfalt.  

 

PAH har en mycket hög farlighet. 

 

Känsligheten och skyddsvärdet för området bedöms som hög 

eftersom det finns bostäder och lekplatser inom fastigheten.  

 

Sammantaget bedöms objektet tillhöra riskklass 2 sett till risker 

för oönskade effekter på miljö och människors hälsa. 

 

Asfalt med stenkolstjära bedöms dock INTE utgöra någon 

miljö- eller hälsorisk där den ligger, det är i samband med att 

den bryts upp som exponeringsrisken uppstår. 

 

Inventerarens intryck (fas 2)       
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Riskklass (fas 2)       

Motivering (fas 2)       

Andra prioriteringsgrunder 

Andra prioriteringsgrunder       

Exponering av föroreningar sker 

idag på följande sätt 
      

Länkar 

Andra förorenade områden som 

hotar samma recipient 
      

Andra förorenade områden som 

har sitt ursprung i samma 

verksamhet 

      

Övrigt 

Övrigt       
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Riskklassningsdiagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISKKLASS 1 

RISKKLASS 2 

RISKKLASS 3 

RISKKLASS 4 FÖRORENINGARNAS 

FARLIGHET = F 

FÖRORENINGSNIVÅ = N 

KÄNSLIGHET = K 

SKYDDSVÄRDE = S 

SMÅ 

MÅTTLIGA 

STORA 

MYCKET  

STORA 

LÅG/LITEN MÅTTLIG HÖG/STOR MYCKET HÖG/STOR 

SPRIDNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

N F S K 

K/S 
(mark/yv/gv 

F 
(mark) 

gv/yv/mark 
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Utskrivet 2017-10-11 

Objekt 

Fastighet Delbanco 1 

Upprättad (namn) 

Jenny Rönnegård 

(datum) 

2017-10-11 

IDnr 

      

Kommun 

Mölndals Stad 

Senast reviderad (namn (datum) 

      

 

Klassning redovisad för verk-

samhetsutövare, fastighetsägare. 

Information adresserad till 

       

Datum för redovisning för verk-

samhetsutövare, fastighetsägare. 
      

Kommentar       

Klassning redovisad för refe-

rensgrupp, tillsynsmyndighet, 

kommun. 

Information adresserad till 

       

Datum för redovisning för refe-

rensgrupp, tillsynsmyndighet, 

kommun. 

      

Synpunkter erhållna med 

anledning av kommunicering 
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Utskrivet 2017-10-11 

Objekt 

Fastighet Delbanco 1 

Upprättad (namn) 

Jenny Rönnegård 

(datum) 

2017-10-11 

IDnr 

      

Kommun 

Mölndals Stad 

Senast reviderad (namn) 

      

(datum) 

      

Kartor 

Flygfoto med fastighetsgränsen (Eniro.se, 2017) 

 
 

Utdrag ur kartvisaren (SGU 

 

Delbanco 1 


