Hantering av förorenade områden
– fokus klorerade lösningsmedel
En lathund för medlemmarna i Teknikföretagen

Klorerade lösningsmedel

Klorerade lösningsmedel har använts i stor omfattning i svensk industri sedan 1930-talet, med
kulmen under 1970-talet. Förbud och restriktioner på grund av deras fara för hälsa och miljö
har minskat användningen markant, men problemen kan finnas kvar genom tidigare spill till
mark och vatten. Klorerade lösningsmedel har egenskaper som gör spridningen svår att förutse
och som kräver god kunskap hos beställare, konsulter och andra aktörer. Verkstadsindustrier
med ytbehandling, kemiteknisk industri och kemtvättar hör till de största förbrukarna.
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Föroreningens egenskaper

Klorerade lösningsmedel består av öppna kolväteskedjor med kloratomer. De är bra som lösnings- och avfettningsmedel, relativt kemiskt stabila och svårantändliga. Därför fungerade de
bra i industrin. Ur ett föroreningsperspektiv innebär dock klorerade lösningsmedel problem
på grund av att:
• De är lättflytande och lättrörliga (har låg viskositet och hög mobilitet) och kan tränga in
och igenom såväl betonggolv som täta jordar.
• De löser sig relativt dåligt i vatten (har låg löslighet) och kan förekomma som fri produkt i
marken.
• De är tyngre än vatten (har hög densitet) och kan sjunka till stora djup under grundvattenytan.
• De avgår lätt i gasform (har hög flyktighet) och kan tränga in och ansamlas i byggnader.
• De bryts ner långsamt i naturen (har hög persistens).
• De är hälsofarliga och skadliga för miljön, ofta redan i låga halter.
Läs mer om egenskaperna hos klorerade lösningsmedel i faktarutan.
Fakta klorerade lösningsmedel
Klorerade lösningsmedel hör till DNAPL:s, Dense NonAqueous Phase Liquids (tunga, icke vattenlösliga vätskor). I verkstadsindustrier har främst trikloretylen (molekyler med tre klor) använts. Genom
naturlig nedbrytning av tri i marken kan andra ämnen med färre kloratomer påträffas, till exempel vinylklorid som bara har en kloratom. Det gör den extremt flyktig och brandfarlig. I Figur 1 visas en vanligt
förekommande nedbrytningsprocess. Den naturliga nedbrytningen av klorerade kolväten går vanligen
mycket långsamt.

Figur 1 Per- och trikloretylen (PCE och TCE) och dess nedbrytningsprodukter dikloretylen (DCE), vinylklorid (VC)
och eten (anaerob reduktiv deklorering) (Englöv m.fl., 2007).
Klorerade lösningsmedel i marken kan påträffas i olika fysiska faser. De kan förekomma som gas i
porluft, löst i vatten, adsorberat till jord eller som egen fri produkt, se Figur 2.
Klorerade ämnen binder generellt dåligt till jordpartiklar, men finkorniga jordar med organiskt innehåll
binder till sig kolvätena hårdare än andra. Det gör att ett litet jordskikt med sådana egenskaper kan
innehålla en stor del av föroreningen.
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Klorerade lösningsmedel i grundvatten kan
spridas långa sträckor. Hundratals meter är inte
ovanligt. Även förorening i gasfas kan spridas
mycket långt i ogynnsamma fall.
Utbredningen av en förorening brukar delas upp
i käll- och plymområde. I källområdet innehåller marken från början lösningsmedel i vätskefas. Från källområdet kan ämnena spridas med
grundvattnet i en plymliknande form. Från både
källområdet och föroreningsplymen kan lösningsmedlen sprida sig i markens porluft och in i
byggnader.
						 Figur 2. Klorerade kolväten kan påträffas i porluft,
						
vattenfas, på jordpartiklar eller som egen fri produkt
						
i marken (Englöv m.fl., 2007).
Källområdet ligger normalt nära utsläppspunkten och behöver hittas så tidigt som möjligt i en miljöteknisk markundersökning. Figur 3 visar ett spridningsmönster genom en genomsläpplig jordart med tätare
lager. I ett sprickigt berg sprids föroreningen i sprickorna.

Figur 3. Exempel på spridningsmönster i marken från ett större utsläpp av klorerade kolväten. Föroreningen rör sig
nedåt på grund av sin tyngd och i sidled med grundvattenflödet eller längs tätare jordarter eller berg. I gasform rör den
sig uppåt genom marken och in i eventuella byggnader (Svenska Geotekniska Föreningen,2011).
Människan kan främst utsättas för förorening av klorerade lösningsmedel genom att andas in förorenad
luft eller dricka förorenat vatten. Inomhusluften kan påverkas av ånga från en källa direkt under huset
eller av ångorna från en föroreningsplym som spridit sig in under huset. Flera av ämnena kan ge cancer
eller andra genförändringar.
Det finns även andra källor till klorerade lösningsmedel i samhället. Till exempel kan kloroform bildas vid
klorering av dricksvatten. Kemtvättade mattor och kläder kan ge utslag vid mätning i inomhusluft.
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Arbetsgång från misstanke till utredning

Processen för att utreda och i förlängningen eventuellt åtgärda ett förorenat område startar när
det finns information eller misstanke om att ett område är förorenat. Om verksamheten du
driver har hanterat större mängder klorerade lösningsmedel under en längre tid, är det vanligt
att det också påträffas som en förorening i marken.
Beskrivningen av arbetsgången nedan är en vidareutveckling av det som står i lathunden , som
bör läsas som en kompletterande bakgrund. För att processen ska löpa smidigt är det viktigt
att du som beställare tillsätter en engagerad projektledare från den egna organisationen med
ekonomiskt ansvar och befogenhet att fatta beslut.

2.1

Inventering

Sammanställ så mycket information som möjligt om verksamheten och platsen. Du behöver
till exempel uppgifter om verksamhetshistoriken, jordarter och grundvatten samt vad som
behöver skyddas på platsen och i omgivningen. Delar, framförallt om verksamheten, byggnader och ledningar, kan du bidra med själv. Uppgifterna behövs som underlag till kommande
bedömning av föroreningsrisken. Kunskapen om verksamhetens historik behövs också när en
statusrapport ska upprättas. Läs mer i faktarutan.
Fakta statusrapport
Från och med 2013 behöver vissa anläggningar upprätta en statusrapport. Det gäller de som omfattas av industriemissionsdirektivet (IED). Exempel på verksamheter som berörs är gjuterier, ytbehandling och lackering. Rapporten ska lämnas till tillsynsmyndigheten innan anläggningen tas i drift
eller inför att tillståndet ska uppdateras. Statusrapporten ska som minimikrav innehålla information
om nuvarande användning och tillgänglig information om tidigare användning av området. Status
avseende föroreningar i mark och grundvatten ska redovisas. Verksamhetsutövaren kan använda
sig av nya eller befintliga mark- och grundvattenmätningar. Under 2013 kommer det vägledning
från EU om statusrapportering.

2.2

Beskriv situationen i en konceptuell modell

Anlita en miljöteknisk konsult för delar av arbetet. Låt konsulten ta del av och kvalitetssäkra
det material du själv tagit fram, för att kunna skapa sig en helhetsbild. Hela bilden får du med
en så kallad konceptuell modell. I den ska konsulten beskriva troliga föroreningskällor, möjliga
spridningsvägar och skyddsobjekten. Skyddsobjekten är det man vill skydda från förorening,
till exempel yrkesarbetare på platsen och dricksvattenbrunnar i omgivningen. Tänk på att olika
aktörer (t.ex. fastighetsägaren, tillsynsmyndigheten och en lokal fiskeförening) kan ha olika
åsikter om vad som är skyddsvärt. För komplexa föroreningar som klorerade lösningsmedel
är den konceptuella modellen ett viktigt verktyg. Modellen kan med fördel vara illustrerad (se
exempel i Figur 4).
Gör en preliminär bedömning av risken utifrån den konceptuella modellen. En risk finns det
när föroreningar kan nå och negativt påverka det man vill skydda. Avbryt arbetet om risken är
acceptabel. Om provtagning behövs för att kunna bedöma risken är den konceptuella modellen ett bra underlag till provtagningsplanen. Den är också ett bra diskussionsunderlag i dialogen mellan dig och konsulten, liksom mellan dig och tillsynsmyndigheten. Allteftersom mer
information kommer fram under arbetets gång kan modellen förfinas.
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Figur 4. Exempel på illustration av konceptuell modell för hälsa respektive miljö med föroreningskällor, transportvägar och skyddsobjekt (Naturvårdsverket, 2009 och Kemakta, 2009).

2.3

Identifiera syftet

Fastställ syftet med undersökningen innan provtagningen. Syftet kan vara att bekräfta om det
finns föroreningar och om de kan innebära en risk. Om man känner till var klorerade kolväten har hanterats riktar man vanligen provtagningen dit. En screening av området kan ge en
tidig översiktlig bild av situationen, genom exempelvis trädprovtagning och mätning av porluft
under byggnader (se avsnitt 3).
Om det finns föroreningar som kan innebära en risk behöver riskbedömningen svara på hur
mycket och på vilket sätt riskerna måste minskas (se mer om riskbedömning i lathunden).
Som underlag till riskbedömningen behöver du bland annat veta:
• Hur föroreningarna fördelar sig i marken (i djupled och sidled, i porluft och grundvatten
osv.)
• Om de sprids till inomhusmiljön och omgivningen.
• Om de kan påverka det som behöver skyddas negativt.
Se till att ha en plan för kommunikation och åtgärder avseende eventuella föroreningar i byggnaderna innan du låter göra inomhusmätningar.
Var beredd på att miljötekniska undersökningar ofta behöver ske i flera steg. Det gäller särskilt för föroreningar med komplexa spridningsmönster, såsom klorerade kolväten. I vissa fall
går det inte att helt avgränsa en förorening. Det viktiga är att med tillräcklig säkerhet kunna
bedöma risken och behovet av riskminskning.
Dela in arbetet i flera steg så har du större möjlighet att lägga arbetet på rätt nivå och också
avbryta processen i rätt tid, om det inte finns anledning att gå vidare. Se också till att ha en bra
dialog med tillsynsmyndigheten och förankra utredningens syften och mål.
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2.4

Provtagningsplan

Delta i konsultens planering av fältarbetena. Förankra omfattningen och upplägget med tillsynsmyndigheten.
Det är mer kostnadseffektivt att lägga tid på planering innan än att behöva göra om delar av
arbetet senare.
Provtagningsplanen behöver innehålla varför en provtagning görs, var den ska ske och hur den
ska utföras i fält. Den ska redovisa vilka analyser som preliminärt ska genomföras och i vilken
omfattning. Korrekt provhantering är viktigt.
Provtagning i flera olika medier (t.ex. jord, grundvatten och porluft) kompletterar varandra
och ger tillsammans starkare bevis för slutsatserna.
Följande bör minst finnas redovisat i konsultens provtagningsplan:
• situationsplan med läge för planerade provpunkter
• provtagningsmedia
• provtagningsdjup
• provtagningsmetoder
• andra undersökningar som planeras (t.ex. hydrogeologiska)
• inmätningar och avvägningar
• preliminärt analysprogram
• kritiska moment ur kvalitets- och miljösynpunkt och förebyggande åtgärder.
Rådgör med konsulten och tillsynsmyndigheten om planerade arbeten är anmälningspliktiga
och anmäl dem i så fall.

2.5

Fältarbeten och analyser

Se till att din projektledare finns tillgänglig för frågor från konsulten när fältarbetena utförs.
Det är också bra om tillsynsmyndigheten kan finnas tillgänglig för frågor från dig och även
förlägga ett besök på platsen under provtagningarna.
Det finns mycket att tänka på för att resultaten från fältarbetena ska bli bra. Några tips avseende klorerade kolväten är listade nedan.
Grundvatten
• Ta prov från flera djupnivåer.
• Placera grundvattenrörets öppning (filter) i gränsen mellan mer genomsläppliga och tätare
jordlager (t.ex. i en övergång mellan sand och lera).
• Låt installerade grundvattenrör vara kvar för flera nivåmätningar eller provtagningar.
Skydda dem mot åverkan.
Porgas
• Mät porgas direkt under byggnader som ett bra mått på risk för ånginträngning och ansamling av föroreningar.
• Gör inte porgasmätningar under grundvattenytan eller i täta jordlager.
• Gör mätningarna på flera nivåer om jordlagren ovanför grundvattenytan är mäktigare än
två meter.
• För maximala halter i framförallt ytlig porgas utför mätningarna vid sjunkande lufttryck,
vid låga grundvattennivåer eller vid tjäle.
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Jord
• Utför inte enbart jordanalyser. Uppmätta halter av klorerade kolväten i jorden blir ofta
lägre än verklig halt, på grund av avdunstning och ojämn fördelning i marken.
• Låt inte provet representera för stor mäktighet, eftersom föroreningen kan finnas i tunna
jordskikt.
• Dokumentera provtagningen och provhanteringen noga.
• Använd foderrör eller andra metoder som minimerar risken för korskontaminering och
avdunstning vid provtagning på större djup eller under grundvattenytan.
• Ta prov i övergången från ett mer genomsläppligt till ett tätare jordlager.
Inomhusluft
• Tänk på att resultat från mätningar vid olika tidpunkter kan variera stort på grund av exempelvis ventilation, lufttryck och tjäle (mätningar vintertid kan ge högre halter).
• Samla in provet under en längre tidsperiod (ett till flera dygn).
• Ta provet i källarplanet eller om källare saknas i bottenvåningen.
• Inventera byggnaden innan mätningen med avseende på sådant som kan påverka tolkningen av mätresultatet (förekomst av lösningsmedel, nyligen kemtvättade textilier, ventilation och eventuella boendes levnadsvanor).
Fakta utrustning och metoder
Det pågår en kontinuerlig utveckling av provtagningsutrustning och metoder. Några har utvecklats
speciellt för undersökning av platser förorenade med klorerade kolväten. Det kan till exempel vara
olika typer av sonder eller passiva provtagare, som sitter ute under längre tid. Trädprovtagning
är en annan provtagningsmetod. Den som går ut på att halten klorerade lösningsmedel i trädets
kärnved återspeglar halten i de översta metrarna av jord och grundvatten där trädet står. Det
under förutsättning att grundvattenytan inte är för djupt belägen. Med trädprovtagning kan relativt
stora områden ”scannas” av i en inledande undersökning. Läs mer i litteratur angiven under Mer
information.
Fältinstrument ger snabba resultat direkt i fält. En fotojonisationsdetektor (PID) ger ett mått på flyktiga kolväten (t.ex. klorerade kolväten) och kan användas exempelvis för att styra placeringen av
provpunkter vid en avgränsning av en förorening. Den möjliggör också ett större analysunderlag
med indikativa resultat från alla prover, som sen kan användas i urvalet till laboratoriet.

2.6

Utvärdering och rapportering

Se till att konsulten uppdaterar den konceptuella modellen med undersökningens resultat och
att syftet med undersökningen är uppfyllt. Eventuella kunskapsluckor och behov av kompletteringar ska tydliggöras i den konceptuella modellen.
Hur rapporteringen ser ut varierar beroende på syftet med och omfattningen av undersökningen. Klargör redan i samband med upphandlingen av konsulten vad rapporteringen i stort
ska omfatta. För sedan en dialog med konsulten kring rapporteringen under arbetets gång,
framförallt om slutsatser och rekommendationer.
Ett tydligt sätt att rapportera är att dela upp rapporten i en resultatdel och en utredande del.
Resultatdelen är en saklig rapportering av utförda fältarbeten, fältobservationer och analysresultat. Den utredande delen redovisar konsultens bedömningar av situationen. Upplägget av
rapporteringen skiljer sig inte beroende på typ av förorening. En enkel checklista för att underlätta din granskning av konsultrapporter finns i Figur 5.
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Resultatdel
1. Bakgrund och syfte
2. Utförda undersökningar
2.1 Jord
2.2 Grundvatten
2.3 Porgas
2.4 Övriga
4. Fältobservationer
5. Fältanalyser
6. Laboratorieanalyser
Bilagor
Fältprotokoll inklusive fältanalysresultat
Analysprotokoll
Provtagningsplan (ritning)
Provtagningssektioner (ritning)

Bedömningsdel
Sammanfattning
1. Bakgrund och syfte
2. Områdesbeskrivning på platsen och i omgivningen
2.1 Administrativa uppgifter
2.2 Nuvarande verksamheter
2.3 Historiska verksamheter
2.4 Nuvarande och planerad markanvändning
2.5 Mark- och grundvattenförhållanden
2.6 Recipienter
2.7 Bakgrundshalter
3. Tidigare och nu utförda undersökningar
(hänvisning till resultatdel om sådan finns)
4. Föroreningssituation
5. Förenklad riskbedömning
5.1 Syfte och avgränsning
5.2 Föroreningskällor, föroreningarnas egenskaper
5.3 Spridnings- och exponeringsvägar
5.4 Skyddsobjekt, skyddsvärde och känslighet
5.5 Framtids- och händelsescenarier
5.6 Hälso- och miljöriskbedömning
6. Kunskapsluckor och osäkerheter
7. Slutsatser och rekommendationer

Figur 5 Exempel på innehåll i en konsultrapport för en översiktlig miljöteknisk undersökning, där uppdraget om attar
moment till och med en förenklad riskbedömning.

Som bilaga finns en sammanfattning av den ovan beskrivna arbetsgången, som kan användas
som en checklista för verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren i processen. Om föroreningssituationen efter den första undersökningen bedöms kunna innebära en oacceptabel risk fortsätter arbetet. Processen är klar när det med tillräcklig säkerhet går att säga att det inte finns en
oacceptabel risk. Om risken behöver minskas med hjälp av åtgärder vidtar arbete med åtgärdsutredning, riskvärdering, förberedande projektering och genomförande av åtgärden. Läs mer
i lathunden och där i hänvisad litteratur. Mer om åtgärdsmetoder för klorerade kolväten finns
nedan.
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3

Åtgärdsmetoder för klorerade kolväten

En efterbehandlingsentreprenad kräver noggranna förberedelser för att minska risken för
överraskningar i genomförandeskedet. Genomförandet av en efterbehandlingsåtgärd beskrivs
översiktligt i lathunden. Under Mer information nedan hänvisas till litteratur som avser just
val av efterbehandlingsmetod för klorerade lösningsmedel.
En del metoder för åtgärd av klorerade kolväten är mer beprövade än andra. Några fungerar
bara för föroreningskällan, medan andra kan minska föroreningsmängden i både käll- och
plymområdet. Följande principiella indelning kan göras av metoderna:
•
•
•
•

tekniska skyddsåtgärder
inneslutning eller avskärning
minskning av föroreningsmängd
nedbrytning in situ (på plats nere i marken).

Exempel på tekniska skyddsåtgärder är ökad ventilation under en bottenplatta eller inne i en
byggnad.
Exempel på en avskärande åtgärd är pumpning och behandling av grundvatten. Den hör till
den vanligaste metoden för att snabbt förhindra eller begränsa spridningen av föroreningen
med grundvattnet. Metoden kan även användas i källområdet, men för att minska föroreningsmängden måste man ofta hålla på under mycket lång tid. Ett annat exempel i denna grupp av
metoder är täta barriärer.
För att minska föroreningsmängden i källområdet kan man på olika sätt samla ihop och sen
behandla föroreningen. Det kan exempelvis ske med:
•
•

•

•

Urgrävning och behandling ex situ (ovan marken)
Vanligen enklast och effektivast för att få bort föroreningar.
Förutsätter att föroreningskällan är åtkomlig för schakt.
Porgasextraktion
Bygger på ventilation av marken och sedan behandling av uppsamlade gaser.
Gynnsamma förhållanden är homogena jordlagerföljder och genomsläppliga jordarter
(sand och grus).
Har använts mycket på bensinstationer och i enstaka fall på klorerade lösningsmedel.
Flerfasextraktion
Kombination mellan pumpning/behandling och porgasextraktion.
Kan fungera bättre i källområden med mindre genomsläppliga jordarter än porgasextraktion.
Termisk teknik
Värmer upp marken och får föroreningarna att avgå som gas, som sedan samlas upp, eventuellt avkyls och behandlas.
En intensiv och energikrävande behandling, mest lämpad för mindre källområden.
Relativt ny metod, men det finns exempel på genomförda projekt.

Nedbrytning in situ syftar på samma sätt som exemplen ovan till att ta bort förorening. Istället
för att på olika sätt ta upp föroreningen och behandla den sker behandlingen nere i marken.
Det kan exempelvis ske genom att tillsätta näring som ökar den naturliga biologiska nedbrytningen eller tillsätta ny bakteriekultur (stimulerad bionedbrytning).
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Även finfördelat metalliskt järn kan stimulera nedbrytningen av många klorerade kolväten. Järn
har främst använts i genomsläppliga reaktiva barriärer för behandling av föroreningar i plymområdet. Det går också att få en ökad nedbrytning genom att tillsätta olika kemiska oxidationsmedel.
Kemisk oxidation kan vara en intensiv metod med risk för ökad föroreningsspridning.
Till metoderna med nedbrytning in situ hör också övervakad naturlig nedbrytning. Det innebär
en uppföljning för att dokumentera och kvantifiera alla naturliga nedbrytningsprocesser. Att en
haltminskning verkligen sker genom nedbrytning måste följas upp under lång tid, eftersom andra
variationer tillfälligt kan ske på grund av andra faktorer (t.ex. fastläggning och förångning).
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4

Organisation och upphandling

Vilken organisation man behöver och vilka krav man ska ställa i en konsultupphandling skiljer
sig sällan mellan olika typer av förorening. Med en komplex förorening som klorerade kolväten kan referenser och erfarenhet från liknande projekt bli viktigare.
Några saker att tänka på kring organisationen är:
• Tillsätt en engagerad projektledare från den egna organisationen med ekonomiskt ansvar
och befogenhet att fatta beslut.
• Involvera den tekniska konsulten och tillsynsmyndigheten i projektorganisationen.
• Försök hitta en medarbetare inom den egna organisationen som har erfarenhet av den
verksamhet som kan ha förorenat området och som kan bidra med information till projektet.
Några saker att tänka på kring konsultupphandlingen är:
• Anlita en konsult som är inriktad på förorenade områden och helst har erfarenhet av att
undersöka förorening av klorerade kolväten.
• Be om referenser och kontrollera eventuellt även myndighetens erfarenhet av konsulten.
• Handla gärna upp etappvis, och byt vid behov konsult mellan etapperna (se dock till att
informationsöverföringen mellan etapperna fungerar bra).
• Var beredd på att kompletteringar behövs, möjliggör fortsättning genom optioner i upphandlingen.
• Ställ krav på avstämningsmöten och löpande dialog, särskilt inför och under fältarbetena
samt i samband med rapportskrivandet.
Utöver allmän information och formalia anges nedan några punkter som är viktiga att ha med
i förfrågningsunderlaget för konsulttjänster.
• Beskriv:
syftet med undersökningen
omfattningen som konsulten ska räkna på - särskilt om flera tillfrågas (förberedelser, provpunkter, provtagningsmedia- och djup, mätningar, analyser, möten, utvärdering, redovisning etc.)
utvärderingskriterier
• Ställ krav på redovisning av:
tänkt genomförande (vad, hur och varför), eventuellt en generell provtagningsplan
teknisk förmåga (erfarenhet, kompetens, kapacitet och resurser)
referensuppdrag (relevans, antal, ålder)
pris
• Reglera:
ansvar för skyddsåtgärder mot föroreningsspridning och exponering
samordningsansvar för arbetsmiljön
företags- och ansvarsförsäkring
vem som kontaktar fastighetsägare för tillträde
vem som svarar för kabel- och ledningsutsättning innan markarbeten
vem som återställer eventuella skador på exempelvis mark, vegetation och byggnader som
uppkommer inom uppdraget.
Hänvisa gärna också till att arbetet ska utföras i enlighet med relevant vägledning. För utförandet av miljötekniska markundersökningar kan Svenska Geotekniska Föreningens fälthandbok
(2004) vara lämplig att hänvisa till. Avseende arbetsmiljön finns en handbok från Arbetsmiljöverket (2002) att hänvisa till (se Mer information).
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Mer information

Klorerade kolväten
Englöv, P., Cox, E., Durat, N., Dall-Jepsen, J., Højbjerg Jørgensen, T., Nilse, J. och Törneman,
N., 2007. Klorerade lösningsmedel - Identifiering och val av efterbehandlingsmetod. Naturvårdsverkets rapport 5663 samt utbildningsmaterial (Hållbar Sanering).
Svenska Geotekniska Föreningen, 2011. Klorerade lösningsmedel i mark och grundvatten Att tänka på inför provtagning och upphandling. Svenska Geotekniska Föreningen. Rapport
2:2011.
Övrigt
Arbetsmiljöverket, 2002. Marksanering - om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden. Handbok nr H359 (revidering pågår 2012/2013).
Svenska Geotekniska Föreningen, 2004. Fälthandbok Miljötekniska markundersökningar.
Rapport 1:2004 (revidering pågår 2012/2013).
Svenska Geotekniska Föreningen, 2011. Hantering och analys av prover från förorenade områden. Osäkerheter och felkällor. Svenska Geotekniska Föreningen. Rapport 2:2011.
Denna skrift är framtagen av Helena Fürst Miljökonsult AB på uppdrag av Teknikföretagen.
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