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Ett miljöproblem  
har funnit en  
frivillig lösning
När verksamheten på en bensinstation idag upp-
hör så sker en sanering av eventuella föroreningar 
i samråd med miljöförvaltningen på orten, men 
så har inte alltid varit fallet. Kunskapen om föro-
reningar har ökat och miljö kraven skärpts. Under 
åren 1969-1994 stängdes cirka 5000 bensinstatio-
ner, vilket föranledde ett behov av att undersöka 
om miljön där har påverkats av driften.

Fastigheter som länge varit i bruk som bensinstationer kan 
vara förorenade av petroleumprodukter. Vilken betydelse 
detta har varierar för olika fastigheter beroende på läge och 
markanvändning. Olja bryts till stora delar ned naturligt och 
försvinner med tiden av sig själv. Föroreningsgraden och den 
framtida markanvändningen avgörs om och i vilken grad 
fastigheten behöver rengöras.  

En frivillig lösning  
Oljebolagen har 1997 bildat SPIMFAB - SPI 
Miljösaneringsfond AB, för att identifiera, undersöka och vid 
behov sanera gamla bensinstationer. Oljebolagen i Sverige, 
Naturvårdsverket och Sveriges Kommuner och Landsting 
har träffat en överenskommelse om ett åtgärdsprogram. I ett 
av dessa parter bildat Saneringsråd förankras rekommenda-
tioner för hur arbetet ska genomföras och prioriteringen av 
vilka platser som ska under sökas under respektive verksam-
hetsår. SPIMFAB genomför sedan det praktiska arbetet.  

Åtgärdsprogrammets omfattning  
Oljebolagens gemensamma saneringsprogram omfattar  
fastigheter på vilka detaljistförsäljning av motorbensin till 
vägtrafikfordon har bedrivits och där verksamheten upphört 
mellan den 1 juli 1969 och den 31 december 1994. 
Försäljningsstället ska ha varit tillgängligt för allmänheten. 
Programmet omfattar identifiering, inven tering, riskklass-
ning, markundersökning och vid behov sanering, oavsett vem 
som har ägt fastigheten eller vem som bedrivit försäljning på 
fastigheten.  

Finansiering   
SPIMFABs arbete kostar uppåt cirka 100 miljoner kronor 
per år, och kommer pågå till cirka år 2014. Programmet är 
ett frivilligt initiativ från oljebranschens sida, som gagnar 
fastighetsägarna, oljebolagen, myndigheterna och samhället. 
Ett samlat genomförande leder till kostnads effektiv sanering. 
Dessutom undviks kostsamma och svåra juridiska utred-
ningar om vem som är ansvarig för eventuell nedsmutsning 
av fastigheter där bensinförsäljning kan ha pågått i flera 
decennier av flera olika ägare.  

Arbetsordning  
Anmälningar avseende de flesta av de cirka 5000 ned lagda 
bensinstationerna inkom till SPIMFAB t o m 31 december 
1999 från både oljebolagen och kommunernas miljökontor. 
Därefter har dessa fastigheter registrerats i ett fastighetsregis-
ter. I samband med denna registrering har varje objekt mil-
jöriskklassats. Klassningen tar hänsyn till faktorer som mark-
användning och grundvattenför hållanden på fastigheten. 
Baserat på resultatet av miljöriskklassningen görs varje år ett 
urval av cirka 300 fastigheter som ska utredas och markun-
dersökas. Fastigheter där risken för människa och miljö anses 
som störst åtgärdas i första hand. I andra hand prioriteras 
ett effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser för markun-
dersökningar och saneringar. Alla anmälda fastigheter kom-
mer att bedömas, markundersökas och vid behov saneras.
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Vad miljöbalken säger om förorenad mark

Branschrekommendationer för  
efterbehandling av förorenade  
bensinstationer och dieselanläggningar
För att kunna bedöma om en bensinstation har ett 
åtgärdsbehov i någon form finns vägledningar och 
rekommendationer. Branschens nya rekommenda-
tioner om efterbehandling av förorenade bensin-
stationer och dieselanläggningar fastställdes av 
SPIs styrelse i december 2010, och publicerades i 
maj 2011. Rekommendationerna följer 
Naturvårdsverkets utgångspunkter för efterbe-
handling av förorenade områden.

De huvudsakliga motiven till att dessa har tagits fram är att 
det har skett en stor utveckling inom området, bland annat 
med nya vägledningar under 2009 från Naturvårdsverket, 
reviderade generella riktvärden och utvecklade analys-
metoder. Dessa nya branschrekommendationer ersätter 
Naturvårdsverkets rapporter 4638 och 4889 (om riktvärden i 
förorenad jord), samt även rapporten Kemakta AR 2005-31 
(Riktvärden för ämnen i grundvatten vid bensinstationer).

I första hand är metodiken och de branschspecifika riktvär-
dena i rekommendationerna avsedda för förorenade bensin-
stationer och dieselanläggningar. Förutsättningarna för att 
riktvärdena ska kunna användas är att de beskrivna antagan-
dena i rekommendationerna stämmer överens med det  
faktiska förhållandet för det aktuella objektet. Om förutsätt-
ningarna för det aktuella objektet avviker från de bransch-
specifika förutsättningarna skall platsspecifika riktvärden  
tas fram.  

Riskbedömning, riktvärden och åtgärdsmål   
Riskbedömning definieras som den process som används för 
att identifiera och kvantitativt eller kvalitativt ta ställning till 
de risker med avseende på människors hälsa, miljön eller 
naturresurser som ett förorenat område kan ge upphov till. 
En riskbedömning utgör underlag till åtgärdsutredning och 
riskvärdering.

Riktvärde definieras i efter-
behandlingssammanhang som 
den föroreningshalt i ett  
medium under vilken risken 
för negativa effekter på  
människor, miljö eller natur-
resurser normalt är accep-
tabel. Ett riktvärde är inte 
juridiskt bindande.  
Notera att riktvärden  
är ett av flera verktyg i  
en risk bedömning,  
men är nödvändigtvis  
inte desamma som  
åtgärdsmål vid en  
efterbehandling. 

Riktvärden för mark och grundvatten på bensinsta tioner  
är riskbaserade och kan beroende på i vilken utsträckning 
hänsyn tagits till specifika förutsättningar klassificeras som 
generella, branschspecifika eller platsspecifika.

Åtgärdsmål indelas i övergripande och mät bara. De förra 
innebär det övergripande syftet eller syftena med en efter-
behandlingsåtgärd, och utgör underlag för risk bedömning, 
åtgärdsutredning och riskvärdering. De senare är en utveck-
ling av de övergripande åtgärdsmålen till kvanti fierbara mål, 
och utgör underlag för formulering av åtgärdskrav.

Om fastigheten bedöms vara så förorenad att det blir  
aktuellt med sanering, fastställs mätbara åtgärdsmål för  
fastigheten. Det bestäms vilka jordmassor som ska renas  
och med vilken teknik, vilka resthalter som kan accep te ras 
och hur de massor som förs bort ska tas om hand.  
Det kan också vara aktuellt med grundvattenrening i någon 
form. Här vägs alltså tekniska, miljömässiga och ekonomiska 
aspekter samman.

I miljöbalken från 1 januari 1999 finns särskilda 
bestämmelser om förorenade områden. Ansvarig 
för efterbehandling är i första hand den som 
bedrivit den verksamhet som förorsakat förore-
ningen och i andra hand fastighetsägaren, om det 
inte finns någon verksamhetsutövare. 

Ansvaret är solidariskt, vilket innebär att om flera verksam-
hetsutövare eller fastighetsägare berörs kan ansvaret utkrävas 
från var och en. Vad de ansvariga ska betala för efterbe-
handlingen ska fördelas utifrån vad som är skäligt med hän-
syn till hur mycket var och en förorenar. För bensinstationer 
som ofta drivits i olika företagsformer av flera olika ägare 
kan en sådan fördelning av ansvaret bli juridiskt komplicerad 
och dyrbar. För de fastigheter som ingår i SPIMFABs pro-
gram saknar detta betydelse då oljebolagen bekostar hela 
arbetet oavsett vem som har det juridiska ansvaret.

Om det inte finns någon verksam-
hetsutövare som är ansvarig för 
efterbehand lingen, så är var och 
en som förvärvar den föro - 
re nade fastigheten efter den  
1 januari 1999 och känt till eller 
borde ha upptäckt föro reningen, 
ansvarig för efterbehand lingen. 
Om det är fråga om ett villa-
köp gäller fastighets köparens 
ansvar bara om denne känt  
till föroreni ngen. Om den som 
brukar eller äger en fastighet 
upptäcker en skadlig föro-
rening är han skyldig att genast 
underrätta tillsynsmyndigheten  
om detta.



Projektlista/Omgång
Projekten utförs omgångsvis med 
cirka 300 projekt i varje omgång. 
Vid Saneringsrådets möte i 
augusti varje år fastställs vilka  
fastigheter som ska vara med i  
nästkommande projektomgång.  
Projekten sätts upp på en projektlista.

Fastighetsavtal
Fastighetsägarna till de valda  
stationerna underrättas om att 
SPIMFAB har för avsikt att 
undersöka deras mark och ett 
fastighetsavtal översänds för 
undertecknande. Avtalet är 
nödvändigt för att SPIMFAB  
ska få tillträde till fastigheten och  
utföra sitt arbete.

Platsbesök
SPIMFABs projektledare besöker varje  
fastighet efter att avtalet har sänts ut för 
underskrift till fastighetsägarna. Detta  
för att skapa sig en uppfattning om var 
installationerna har funnits på platsen.

Tilldelning
När undertecknade fastighetsavtal har 
inkommit, ett knappt år efter fastställandet, 
delas projekten ut till olika konsulter för 
genomförande av markundersökningar. 
Projekten samlas då ihop geografiskt,  
konsult för konsult, för att genom-
förandet ska bli så effektivt som möjligt.  

Historisk utredning
Konsulten börjar sitt arbete med att sätta 
sig in i stationens bakgrund och historia. 
Tillgängligt material från anmälan 
kompletteras med ytterligare  
information om så behövs.
Informationskällor kan vara gamla 
tillståndshandlingar i kommunens 
arkiv, nuvarande eller tidigare 
fastighetsägare, ritningar, gamla 
flygbilder, fotografier, kartor och intervjuer 
med f  d anställda vid stationen eller  
personer i grannskapet.  

Provtagningsplan
Baserat på de fakta som framkommit 
kring stationen upprättas en prov-
tagningsplan som visar var på  
tomten provtagning ska utföras.

Underättelse
Innan fältarbetet påbörjas underrättas  
fastighetsägaren och kommunen om tiden 
för arbetet.

Så här fungerar  
SPIMFAB
SPIMFABs uppgift är att utan eget vinstintresse 
undersöka och vid behov sanera alla fastig-
heter där det legat en bensinstation som lagts 
ned under perioden 1 juli 1969 till 31 december 
1994 och anmälts till SPIMFAB. Det är ett stort 
åtagande som kompliceras av att fastigheterna 
är spridda över hela landet.

För att göra detta på ett effektivt sätt och med en hög 
kvalitet har SPIMFAB tecknat avtal med ett antal kon-
sultföretag som är specialister på markundersökningar 
och saneringsmetoder. Centrala avtal finns dessutom 
med laboratorier som utför analyser av jord och vatten 
samt med behandlingsanläggningar där den förorenade 
jorden renas till acceptabla nivåer för att kunna återan-
vändas. 95 procent av SPIMFABs kostnader är tjänster 
som köpts av konsulter, entreprenörsföretag, laboratorier 
och behandlingsanläggningar.

Hela arbetsmetodiken finns beskriven i en kvalitets-
manual som fungerar som en arbetsinstruktion för  
konsulterna.  

Organisation och administration  
SPIMFAB har två anställda projektledare som styr  
projektarbetet för var sitt område; södra och mellersta-
norra Sverige.

När saneringar blir aktuella upphandlar SPIMFABs 
konsult arbetet av entreprenörer som ofta har lokal 
anknytning. SPIMFABs konsult sköter också den lokala 
kontrollen när saneringsarbetet genomförs.

SPIMFABs styrelse består av representanter från olje-
bolagen i Sverige och Svenska Petroleum Institutet 
(SPI). Oljebolagen finansierar också verksamheten.

Prioritering av projekt förankras och diskussioner om 
arbetsmetoder och sammanhängande frågor förs i 
Saneringsrådet med representanter från 
Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 
Svensk Bensinhandel, SPI och SPIMFAB.

ARbETsgÅng vid MARkUndERsökningAR
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ARbETsgÅng vid MARkUndERsökningAR Undersökning i fält
Konsulten utför därefter sin under-
sökning i fält och tar då jord- och 
grundvattenprover för att 
undersöka om det finns  
föroreningar i marken. 
Jord- och grundvatten-
prover tas enligt  
provtagningsplanen 
och mätningar med  
fältinstrument utförs. 

Laboratorieanalys
Efter utfört fält-
arbete görs ett 
urval av jord- och 
grundvattenpro-
verna baserat på 
fältanalysresultat 
och övriga intryck. 
Proverna skickas till ackrediterat 
laboratorium för analys. 

Riskbedömning
Utifrån intrycken i fält och 
analysresultaten från 
laboratorierna utvär-
derar konsulten föro-
reningssituationen vid 
stationen och gör en  
riskbedömning. Som hjälp 
används SPI-Branschrekommendationerna om 
efterbehandling av förorenade bensin stationer och  
dieselanläggningar, som 
innehåller bland annat riktvärden speciellt 
framtagna för bensinstationer. Kommer  
konsulten fram till att fastigheten är så  
förorenad att åtgärder behövs,  
utarbetar konsulten ett förslag  
till åtgärdsmål. 

Undersökningsrapport
Konsulten samman ställer 
resultaten från  
utredningen och under-
sökningen, risk bedömningen 
och förslag till åtgärder i en 
Markundersökningsrapport. 

Möte 1
När undersökningen  
rapporterats hålls ett 
möte mellan konsul-
ten, SPIMFABs 
projektledare, 
kommunens  
miljöförvaltning 
och fastighets-
ägaren. Konsulten 
presenterar undersök-
ningsresultatet, och om det finns föro-
reningar som behöver åtgärdas presenterar 
konsulten sitt förslag till åtgärder. Vidare 
fastställs en handlingsplan för hur eventuell 
behandling ska genomföras och vilka 
åtgärdsmål som ska uppnås. Om inga  
saneringsåtgärder behöver genomföras  
avslutas projektet.

ARbETsgÅng vid sAnERing Av En FAsTigHET
När markundersökningen visar att åtgärder måste  
vidtas inleds en ny process.

Metod beslutas
Först gäller det att bestämma vilken 
metod som ska användas. Vanligast är 
att man gräver bort den föror enade 
jorden och ersätter den med ren. Den 
förorenade jorden renas på godkänd 
behandlingsanläggning.
Om föroreningarna är utbredda över ett  
större område eller har trängt in under bygg-
nader, kan man överväga att behandla jorden direkt på 
platsen med s k in situ-metoder. I stället för att gräva, 
installeras vertikala rör i marken, i vilka man dels trycker 
och dels suger ut luften, så att föroreningarna ventileras 
bort. Detta tar dock ganska lång tid jämfört med att gräva 
bort och behandla på annan plats. 

Entreprenadupphandling
När metod är beslutad ska  
entreprenaden handlas upp.  
Ett förfrågningsformulär  
färdigställd och skickas ut till  
lämpliga entreprenörer. 

När det gäller grävningsentreprenader sker det 
oftast som utförandeentreprenad, medan in situ-
projekt oftast upphandlas som totalentreprenad. 

Inkomna anbud utvärderas, den mest passande  
entreprenören för respektive projekt väljs ut. 
Entreprenadkontrakt upprättas, och åtgärdsarbetet  
kan därefter påbörjas. 

sPiMFAbs konsult bevakar
Oavsett om det är en utförandeentreprenad 
eller en totalentreprenad följs arbetet upp av 
SPIMFABs konsult. Konsulten övervakar 
genomförandet och tar prover för att verifiera 
att föroreningarna avlägsnas och att åtgärdsmå-
len uppfylls. Kontakt med tillsynsmyndigheten 
och fastighetsägaren sker regelbundet. 

Markytor iordningställs
Slutligen nås det åtgärdsmål som fastställts  
i överenskommelse med miljö-
  till synsenheten inom kommunen. 
Markytorna iordningställs och 
därpå utförs en slutbesiktning  
av entreprenaden. Eventuella fel 
som upptäcks ska rättas till av  
entreprenören inom några få veckor.

Projektavslut
Projektet är avslutat efter att åtgärds arbetet 
är fysiskt avslutat och beslut om att 
godkänna avslut av projektet har  
fattats av tillsynsmyndigheten.

Ett och två år senare
Uppföljningen sköter SPIMFABs 
konsult som dels efter ett år och 
sedan efter ytterligare ett år, dvs innan garantitiden för 
entreprenaden går ut, sänder ett brev till fastighetsägaren 
och hör sig för om allt ser bra ut på platsen.
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En typisk sanering
Sixten Johansson köpte sitt hus i Kasamark  
utanför Umeå 1988. Han visste vid köpet att det 
hade legat en gammal bensinstation på tomten. 
Bensinstationen var troligen nedlagd någon gång  
i början på sjuttiotalet. Det hade också tidigare 

varit ett buss-  
och taxiåkeri på 
tomten. 

– Jag var medveten  
om att det antagligen 
fanns föroreningar i 
marken, berättar 
Sixten.

Tidigare hade det också 
funnits två cisterner, 
men dessa var borttag-
na av den förre ägaren. 
På hösten 2003 fick 
Sixten ett brev från 
SPIMFAB med infor-
mation och i december 
kom SPIMFABs konsult 
och tog prover både 
från mark och grund-
vatten. Proverna analy-
serades i laboratorium 
och utvisade förhöjda  
halter av alifater, i jäm-
förelse med antagna 
riktvärden, i både mark 
och grundvatten. 

Konsulten föreslog i sin markundersökningsrapport sanering 
av mark genom bortgrävning och sanering av grundvatten 
genom installation av pumpbrunn. Vid ett möte med kom-
munen presenterades markundersökningen och man kom 
fram till att genomföra de föreslagna åtgärderna.  

– Jag fick väldigt bra information genom hela processen, 
säger Sixten. De var också väldigt lyhörda och lyssnade på 
mina synpunkter. Jag hade ett önskemål, nämligen att  
saneringen skulle genomföras tidigt på våren, eftersom jag 
kör motorcykel och behövde utnyttja garageupp farten, 
berättar Sixten. Så blev det också. I början på maj 2004 
utfördes gräventreprenaden. Totalt omfattade grävningen 
253 ton, varav 136 ton förorenade massor skickades till 
behandlingsanläggningen på Dåva i Umeå.

– Det hela tog ca fem arbetsdagar, berättar Sixten.  
”De grävde medan jag arbetade, så jag blev inte alls störd”. 
Grundvattenpumpningen påbörjades den 5 maj och  
avslutades i mitten på september. Reningen genomfördes 
med vattenreningsutrustning med aktivt kol. Totalt  
renades 17 m3.

– Det här var ett jättebra projekt, säger Sixten. 
Garageplanen blev t.o.m. bättre än tidigare! Jag har nu 
också fått finare grus.  

I en utvärderingsrapport från konsulten från oktober 2004 
redovisas att inga restföroreningar har påvisats inom fastig-
heten och att fastigheten efter sanering bedöms ha uppnått 
en status motsvarande känslig markanvändning.

Efter att analyser gjorts och man konstaterat att 
jorden behöver saneras kommer ett miljösane-
ringsföretag in i bilden. Den vanligaste metoden är 
att gräva bort den föro renade jorden. De förorena-
de massorna transporteras till en behandlingsan-
läggning och ersätts med rena massor.

Eko Tec i skelleftehamn är ett av företagen som 
sPiMFAb samarbetar med  
- Massorna efter sanerade bensinstationer renas hos oss på 
biologiskt sätt, berättar Erik Bäcklund på Eko Tec. Vi har 
flera metoder. I de här sammanhangen använder vi sluten 
statisk kompostering, som inte ger några utsläpp vare sig till 
luft, mark eller vatten.

EkoTecs anläggning i gullspång  
Metoden går ut på att med näringslösningar, syre, fukt och 
rätt temperatur skapa en optimal biologisk miljö där speci-
fikt utvalda kolvätenedbrytande bakterier tillsätts. Massorna 
täcks med vit plast. Under de första tio dygnen ökar mäng-
den mikroorganismer med 2000 procent! Sedan inleds den 
egentliga nedbrytningen och mikro organismerna börjar  

”äta upp” kolväten. Resterna blir koldioxid och vatten. När 
mängden föroreningar minskar i massorna blir mikroorga-
nismerna slöare och till slut finns inget mer för dem att göra. 
Processen avslutas på tre till fyra månader, massorna är rena 
och kan återanvändas vid en annan station.

Behandling av förorenad jord
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SPIMFAB  
– erfarenheter och  
framtidsinriktning
SPIMFAB bildades 1997 och har under de första 14 verk-
samhetsåren byggt upp en omfattande erfarenhet av effektiv 
marksanering, och räknas som Sveriges största saneringspro-
jekt. Idag har ca 5000 nedlagda bensinstationsfastigheter 
identifierats och drygt 3500 markundersökningar är klara. 
Att lokalisera alla nedlagda stationer runt om i landet har 
krävt fantasi, uppfinningsrikedom och mycket arbete. 
Uppgiftssamlandet har krävt samlade krafter av kommuner, 
oljebolag, fastighetsägare och andra som anmält fastigheter.

Alla anmälda och godkända stationer registreras i 
SPIMFABs fastighetsregister. Registret gör det möjligt att 
hålla ordning på alla objekt från att de kommit in till dess att 
markundersökning och eventuell sanering avslutats. 
Stationerna finns spridda över hela landet men störst är  
koncentrationen i de större städerna och i områden där 
vägarna ligger tätt.

Till och med 2010 har  
4273 projekt avslutats  
med följande resultat:

Utifrån de erfarenheter 
som gjorts under den 
första 14-årsperioden går 
det att säga en hel del om 
det framtida arbetet. En  
första prioritering finns gjord av de 
identifierade fastigheterna. Alla ”högriskprojekt” har betats 
av. Nu samlas projekten kommunvis för att uppnå kostnads-
effektivitet och för att arbetet ska utföras så effektivt som 
möjligt både för fastighetsägare, kommuner och SPIMFAB.  
Förtur kan ges om det finns akuta byggplaner. 
Arbetsmetoderna har utvecklats och förbättrats t.ex med 
användning av kvalitetsmanualer och branschspecifika  
riktvärden. På SPIMFABs hemsida, www.spimfab.se, finns 
listor över aktuella projekt.

kontroller av rena stationer  
På flera av de stationer som enligt undersökningarna varit 
rena, har det varit nödvändigt att återkomma för att utföra 

en cisternkontroll. Detta innebär att man undersökt om 
kvarvarande cisterner är rena och sandfyllda, så att de kan 
ligga kvar i marken utan att skada. Om man är osäker tas 
cisternerna upp och skrotas. Dessa projekt kallas cistern-
kontrollprojekt (CK). Med rena projekt menas de projekt 
där inga åtgärder har behövts utföras efter undersökningen.

knappt hälften åtgärdas, mer eller mindre  
Av de anmälda stationerna är ca 40 % så förorenade att de 
är i behov av någon typ av åtgärd.

I de flesta fallen har jorden schaktats bort för att omhänder-
tas vid en behandlingsanläggning och ersättas av rena  
massor. In situ-sanering har använts i ett 50-tal projekt.

ingen åtgärd av ”övriga skäl”  
Projekten kan även avslutas av så kallade ”övriga skäl”. 
Detta händer bl a när det finns ny bebyggelse, vägar eller 
installationer som gör det omöjligt både att undersöka och 
sanera fastigheten. Det är då rimligt att anta att det inte 
finns några rester av föroreningar kvar från stationen.

Ett annat "övrigt skäl" är att fastigheten är väl undersökt/
sanerad redan vid nedläggningen, och ingen ytterligare 
åtgärd behövs.

Det finns även fall som avslutas därför att fastighets ägaren 
inte varit intresserad av att teckna avtal med SPIMFAB.  

sPiMFAb och framtiden   
SPIMFABs arbete pågår till dess att alla projekt har genom-
förts, vilket totalt är beräknat att ta cirka 15 år, om cirka 300 
projekt/år avslutas.

Som en naturlig del i SPIMFABs arbete ingår att utveckla 
och effektivisera organisation och arbetsmetoder när det  
gäller undersökning och sanering. Båda egna och andras 
erfarenheter tas till vara. Teknisk utveckling och förbättrade 
metoder inom saneringsbranschen kan också göra det  
möjligt att gå snabbare fram.

Något som kan lägga hinder i vägen för en ökad genom-
förandetakt är att befintliga behandlingsanläggningar har 
svårt att ta emot större mängder förorenade massor än de 
gör i dag.

SPIMFAB verkar för att fler anläggningar byggs och  
att kapaciteten hos de befintliga ökar.det möjligt att gå  
snabbare fram.

Vilka föroreningar  
gäller det?
Rester av bensin och diesel är det som vanligen 
påträffas vid SPIMFABs provtagningar.
Även tyngre petroleumprodukter kan finnas om det har  
funnits en verkstad i anknytning till stationen. Då rör det sig 
om rester av spill- och smörjoljor. Särskilt koncentrerade 
brukar de vara vid verkstadens smörjgrop. Mindre vanligt är 
spår av de tillsatsmedel som använts i bensinen för att höja 
oktantalet och ge smörjning åt motorn.

Föroreningar förekommer mer i jorden än i grundvattnet. 
Om föroreningen nått grundvattnet beror bland annat på 
hur genomsläpplig jorden är på platsen, och på avståndet 
ner till grundvattenytan. Ibland är grundvattnet så svårtill-
gängligt att det inte går att ta prover på det.

Sanerade 
projekt;

1251Rena projekt;
2008

Avslutade av
"övriga skäl";
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SPIMFABs huvudkontor:
SPIMFAB
Nybrogatan 11
114 39 Stockholm
Telefon: 08-663 99 30
Fax: 08-663 34 64
www.spimfab.se

SPIMFAB Syd:
SPIMFAB
Industrigatan 21 C
234 35 Lomma
Telefon: 040-41 23 30
Fax: 040-41 23 36

Svenska Petroleum Institutet
Nybrogatan 11
114 39 Stockholm
Telefon 08-667 09 25
www.spi.se

Naturvårdsverket
106 48 Stockholm
Telefon: 08-698 10 00
www.naturvardsverket.se

Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 Stockholm
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se
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SPIMFAB, SPI Miljösaneringsfond AB, bildades 1997.
SPIMFABs uppgift är att utan eget vinstintresse undersöka och vid behov sanera  

gamla nedlagda bensinstationer.

Initiativtagare, ägare och finansiärer till SPIMFAB är nedanstående oljebolag:
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