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1. OBJEKT 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Kristianstads kommun utfört en översiktlig kom-
binerad geoteknisk och markmiljöteknisk och hydrogeologisk undersökning inför 
upprättande av ny detaljplan i Hammar, Kristianstad. För ungefärligt läge av under-
sökningsområdet se Figur 1. Se vidare figurer för förstorad bild av området. 

 

Figur 1. Översiktskarta över Kristianstadområdet, där ungefärligt läge för aktuell fastighet finns vid blå 
markör i bilden. Källa: Hitta.se, augusti 2020. 

En ny detaljplan ska upprättas inom fastigheterna Hammar 8:12, 8:68 och 8:127 i 

Kristianstads östra delar för att medge nya byggrätter för bostäder i anslutning till 

befintlig bostadsbebyggelse och skola. WSP har tidigare genomfört undersökningar 

inom detaljplaneområdet med uppdragsnummer 10280915. Sedan tidigare utred-

ningar beställdes (2019) har planområdet utökats och innefattar även fastigheten 

Hammar 8:68 som nu behövde undersökas likt resterande mark inom planområdet. 

Se Figur 2 för översiktskarta över det totala detaljplaneområdet och se Figur 3 för 

preliminär byggnation på nu aktuellt område, Hammar 8:68.  

Aktuell rapport behandlar alltså fastigheten Hammar 8:68 där det undersökts för be-

byggelse i upp till 3 våningar och fastigheten ska även kontrolleras med avseende 

på föroreningar. WSP har kännedom om att bekämpningsmedel kan ha använts tidi-

gare under det aktuella planområdets historia, dock har tidigare undersökningar inte 

visat på något mer än spår av detta. I aktuell rapport redovisas resultaten från de 

översiktliga geotekniska, markmiljötekniska och hydrogeologiska undersökningarna 

(hydrogeologiska undersökningen omfattar installation av ett grundvattenrör, samt 

en mätning av befintliga grundvattenrör).  
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Figur 3. Preliminärt planerad byggnation i upp till tre våningar på aktuell fastighet Hammar 8:68 inom röd 

rektangulär markering. Underlag från Samrådshandling, Kristianstad kommun, daterad 20200213. 

 

Figur 2. Den röda markeringen på kartan visar avgränsningen för den aktuella geotekniska och 
markmiljötekniska undersökningen (Underlag från Beställningslista erhållen av kund, kompletterad 

av WSP, senast daterad 20200625). Befintliga grundvattenrör finns installerade i det övriga plan-
området, 2 st i västra delen nära en skola, 1 st strax söder om aktuell fastighet Hammar 8:68, samt 
1 st i östra utkanten av området. Mätning av de befintliga grundvattenrören utfördes vid rubricerad 

fältinsats. 
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2. ÄNDAMÅL 

Denna utredning och detta dokument har till syfte att utgöra underlag och stöd till 

Kristianstad kommun vid detaljplanläggning av området. Då inga förutsättningar gäl-

lande laster, grundläggningsnivåer, typ av grundläggning, skall det vid detaljprojek-

tering göras egna analyser och bedömningar på detta underlag. I samband med de-

taljprojektering kan kompletterande undersökningar erfordras.  

 

Dokumentet skall alltså inte sammanblandas med dokumentet (dokument typ 4) 

Teknisk PM Geoteknik/Projekterings PM Geoteknik som entreprenörens ansvariga 

geotekniker skall upprätta (enligt IEG Rapport 4:2008 Tillämpningsdokument - doku-

menthantering). 

 

3. UNDERLAG  

Som underlag för denna PM har följande material använts:  

• MUR: Detaljplan för Hammar 8 12 mfl, Upprättad av WSP under uppdrags-

nummer 10280915. Daterad 2019-04-12. 

• Beställningsblankett Hammar 8:68 tillhandahållen från beställaren (Beställ-
ningsblankett WSP Hammar 8 68.docx). Den har kompletterats av WSP, sen-
ast daterad 20200625. 

• SGUs brunnsarkiv, jordartskarta, jorddjupskarta (2020) 

4. STYRANDE DOKUMENT  

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 samt SS-EN 1997-2 med tillhörande nat-
ionella bilagor. Materialklass och tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning 17. 

5. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

5.1 Topografi och användning 
Undersökt område ligger i området Hammar i östra Kristianstad. Undersökt område 
ligger inom fastigheten Hammar 8:68 som till största del består av grönyta, enstaka 
träd i centrala delen samt två befintliga byggnader i södra delen (som planeras att 
rivas inom snar framtid, enligt uppgift från markägare).  

Markytan inom undersökningsområdet är relativt flack och har uppmätta nivåer vid 
undersökningspunkterna som varierar mellan +10,9 och +12,4 (RH2000). Markytan 
lutar generellt från söder ner mot norr.   
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6. GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

6.1 Jordlagerförhållanden 
Vid skrivbordsstudie av SGU:s jordartskarta framgår att marken inom planområdet 

utgörs av sandig morän och postglacial sand, se Figur 4. Glacial lera bedöms finnas 

i närområdet.  

 

Figur 4. Jordartskarta 1:25 000. Ungefärligt undersökningsområde är markerat med röd rektangel. Källa: 
SGU (2020). 

Jorddjupet är enligt SGUs jorddjupskarta mellan 10-20 m, se Figur 5.   
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Figur 5. Jorddjupskarta 1:5000. Ungefärligt undersökningsområde är markerat med röd rektangel. Källa: 
SGU (2020). 

Påvisad jordlagerprofil enligt utförda fältundersökningar 

Enligt undersökningen består marken överst av naturligt lagrad sandig mulljord, al-
ternativt mullhaltig sand, ovan sand (södra delen av området) som vilar på morän 
(sandig, lerig och siltig). 
 

Sandig Mulljord/Mullhaltig Sand 
Inom områdets norra delar utgörs marken överst av mullhaltig grusig sand. Detta la-
ger har en mäktighet på ca 0,6 m under befintlig markyta.  
 
Inom områdets södra delar utgörs ytjordlagren av sandig mulljord, vars mäktighet 
varierar mellan ca 0,2 och 0,3 m under markytan.  
 
Sand 
Inom områdets södra del utgörs jorden under ovan beskrivna jordlager av siltig sand 
alternativt sand. Sanden har en mäktighet på mellan 0,5 och 1,2 m och förekommer 
på nivåer mellan + 10,5 och + 12,1 Sanden är lös- till medelfast lagrad. 
 
Morän 
Under den naturligt lagrade ytjorden av mulljord och sand har morän påträffats med 
olika sammansättning.  
I undersökningsområdets norra kant, undersökningspunkt 20W01, har lermorän på-
träffats från nivå ca + 10,3. 
 
I resterande del av området har siltmorän, varvat med sandmorän, påträffats. Då la-
boratorieresultaten visar på en relativ hög vattenkvot och konflytgräns för att vara 
sandmorän har jorden bedömts som siltmorän. Siltmoränen förekommer från nivå 
ca + 11. Siltmoränen har en uppmätt vattenkvot på mellan 9 och 18 % samt en upp-
mätt konflytgräns på mellan 14 och 20 %. 
 
I undersökningspunkt 20W03 förekommer det ett tunt lager lermorän mellan den 
mullhaltiga grusiga sanden och siltmoränen.  
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6.2 Hydrogeologiska förhållanden 
 
Observation av fri grundvattenyta 

I samband med jordprovtagningen lodades alla borrhål för att notera fritt vatten. Fri 
vattenyta kunde registreras i tre utav 6 borrpunkter, och varierade mellan ca 3,3 och 
4,4 m djup under markytan. I övriga skruvprovtagningshål var det ställvis ej mätbart 
pga att hålen ofta föll igen.  

Mätningar i installerade grundvattenrör 

I samband med jordprovtagningen installerades 1 styck (25 mm) grundvattenrör för 
grundvattenobservation i undersökningspunkt 20W04.  

 Se Tabell 1 för uppmätta grundvattennivåer. 

Rör 19W01, 19W05 ersattes av nya grundvattenrör vid nämnt datum, se rad fyra 
och fem i nedan tabell. Gamla rör redovisas endast för kompletterande info om 
grundvattennivå. Rör 19W01 gick ej att lokalisera vid rubricerad fältundersökning.     

Tabell 1. Uppmätta grundvattennivåer. 

Rör nr Markyta Rörspets-
nivå 

GW-nivå Djup under 
markytan  

[m] 

Mätdatum 

*20W04 +11,4 +5,5 +6,5 4,9 m 2020-08-18 

19W01 +7,9 +3,9 - 

+4,1 

- 

3,8 

2019-02-12 (Installation) 

2019-02-14 

19W05 +8,1 +4,1 - 

+4,2 

- 

3,9 

2019-02-12 (Installation) 

2019-02-14 

19W01Ny +7,9 +2,3 +1,3 

+4,7 

6,9 

3,5 

2019-03-05 (Installation) 

2019-03-15 

19W05Ny +8,1 +2,1 +2,8 

+4,5 

+3,6 

5,1 

3,4 

4,5 

 

2019-03-05 (Installation) 

2019-03-15 

2020-08-18 (ny mätning) 

19W12 +13,0 +9,4 - 

TORR 

TORR 

TORR 

TORR 

- 

- 

- 

- 

- 

2019-02-11 (Installation) 

2019-02-14 

2019-02-28 

2019-03-15 

2020-08-18 (ny mätning) 

19W18 +11,8 +8,0 - 

+8,2 

+8,7 

+9,2 

+7,4 

- 

3,6 

3,1 

2,6 

4,4 

2019-02-11 (Installation) 

2019-02-14 

2019-02-28 

2019-03-15 

2020-08-18 (ny mätning) 
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6.3 Miljötekniska förhållanden 
Provtagning är utförd på jord. 

Jämförvärden 

Naturvårdsverkets generella riktvärden är uppdelade i två typer av markanvändning:  

Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av markanvänd-
ning. Marken ska t.ex. kunna användas till bostäder, daghem, odling etc. Grundvat-
ten skyddas som naturresurs inom området och ska kunna används till dricksvatten. 
De exponerade grupperna antas vara barn, vuxna och äldre som lever inom områ-
det under en livstid. De flesta typer av markekosystem skyddas. Ekosystem i närbe-
läget ytvatten skyddas.  

Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av mar-
kanvändning. Marken kan t.ex. användas för kontor, industrier eller vägar. Grund-
vattnet skyddas som naturresurs 200 m nedströms området. De exponerade grup-
perna antas vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid 
samt barn och äldre som tillfälligt vistas inom området. Vissa typer av markekosy-
stem skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas.  

Undersökningsområdet ligger inom ett område som planers att exploateras med bo-
stadsområde varför riktvärdena för känslig markanvändning bedöms vara tillämp-
bara.  

En sammanställning över uppmätta halter i jord jämfört med Naturvårdsverkets ge-
nerella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markan-
vändning (MKM) finns i bilaga 1.  

Resultat av laboratorieanalyser jord 

Totalt har sex jordprover analyserats på laboratorium med avseende på metaller, 
fraktionerade alifater och aromater, BTEX och PAH samt två ytliga samlingsprover 
tagna för hand med avseende på bekämpningsmedel.  

Resultaten av laboratorieanalyserna visar inte på förhöjda halter av analyserade 
ämnen över KM. 

 

6.4 Sättningsförhållanden  
I norra kanten av undersökningsområdet har lermorän påträffats medan i resterande 
delen av undersökningsområdet har sand- och siltmorän påträffats. Lermoränen 
bedöms ha lösare lagringstäthet än sand- och silt siltmoränen vilket kan ge upphov 
till risk för differenssättningar. 
 

6.5 Stabilitetsförhållanden 
Bedömningen av områdets topografi och jordprofil ger att det inte finns en risk för 
totalstabilitetsproblem, förutom vid eventuella lokala schakter. Ingen stabilitetsbe-
räkning har utförts. 

7. SAMMANSTÄLLNING AV HÄRLEDDA 
EGENSKAPER 

7.1 Hållfasthets- och deformationsegenskaper 
CPTu-sonderingarna har utvärderats enligt SGI Information 15 och 
hejarsonderingarna enligt TK Geo. Sonderingarna har utförts i borrhål där även 
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skruvprov tagits upp för klassificering av jordart. Se kapitel 4 i MUR Geoteknik, 
tillhörande aktuellt uppdrag, för redovisning av hållfasthets- och 
deformationsegenskaper i form av härledda värden.  

8. REKOMMENDATIONER 

Byggnaderna kan troligen grundläggas med platta på mark. Inför detaljprojekte-
ringen av markarbeten och byggnadernas grundläggning bör dock detaljerade re-
kommendationer tas fram utifrån utförda undersökningar där fastställda marknivåer 
och byggnaders utformning beaktas.  

8.1 Grundläggning 
▪ Grundläggningen skall dimensioneras enligt Eurokod och kontrolleras av 

ansvarig konstruktör i samband med detaljprojektering.  

▪ Byggherren eller Entreprenören skall själv utvärdera dimensionerande jord-

lagerföljd och jordegenskaper inför planerad byggnation. 

▪ Allt material med organiskt innehåll samt fyllning under byggnader och an-

läggningar skiftas ur och återfylls med packad fyllning enligt AMA Anlägg-

ning innan grundläggning.  

▪ Inför urgrävning för eventuella källarplan, kan spontning komma att krävas 

pga. begränsat och trångt utrymme på aktuella fastigheter. 

▪ Vid grundläggning utan källare och vid schaktarbeten skall entreprenören 

bestämma förekomst och mäktighet av jordar med organiskt innehåll samt 

fyllnadsmassor, då nu utförda undersökningar visar på varierad mäktighet 

och innehåll.  

▪ Byggherren eller Entreprenören ansvarar för att utföra schaktbottenkontrol-

ler under de olika byggskedena.  

▪ Grundläggning skall utföras frostfritt, i torrhet och i icke tjälad jord. 

8.2 Sättningar 
▪ Hänsyn ska tas till de sättningsförhållanden som råder i området. 

▪ Beroende på val av grundläggningssätt skall sättningsberäkningar utföras 

när laster är kända för att säkerställa att de naturligt lagrade materialens bä-

righet med hänsyn till vad som bedöms som ett godtagbart värde på homo-

gena sättningar, samt differenssättningar, inte överskrids.  

 

8.3 Schakt 
▪ Alla schaktarbeten ska bedrivas med hänsyn till aktuell jordart och rådande 

grundvattenyta samt rådande väderförhållanden. Schakt ska bedrivas så att 

exempelvis uppluckring, bottenupptryckning, tjällyftning, uppmjukning, flyt-

problem etc. av färdig schaktbotten ej sker. Allmänna råd återfinns i 

”Schakta säkert”, senaste utgåvan. 

▪ Vid schaktning i silt ska en geotekniker konsulteras inför schaktningen då 
silt är en komplicerad jordart vid schaktning. Silt kan vid bearbetning (exem-
pelvis vid schakt och nederbörd) övergå till en vätskeliknande, svårhanterlig 
flytjord. Silt är mycket tjälfarlig samt har lätt att erodera och har lätt att upp-
luckras. 

▪ Schaktslänter ska skyddas mot nederbörd och uttorkning. Vid djupare 

schakter och vid schakt nära befintlig väg och byggnader skall särskilda an-

visningar tas fram. 
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▪ Det åligger antagen entreprenör att utföra erforderliga stabilitetsanalyser för 

planerade schakt- och grundläggningsarbeten. Redovisning av gjorda ana-

lyser skall kunna uppvisas vid anmodan. 

 

8.4 Kompletterande undersökning 
Undersökningens omfattning uppfyller syftet att översiktligt kartlägga jordprofil och 

variation i jordlagerförhållanden inom området inför detaljplanläggning. På grund av 

en relativt kort mätserie bör ett konservativt antagande om grundvattenytans nivå 

göras.  

 

I undersökningsområdets norra kant påträffades lermorän, medan i resterande om-

rådet påträffades siltmorän och sandmorän. Lermoränen bedöms lösare än siltmo-

ränen. WSP rekommenderar, inför detaljprojektering, att man utför två stycken 

skruvprovtagning i närheten av undersökningspunkt 20W01 för att kartlägga lermo-

ränens utbredning. Man ska även utföra minst 2 st CPTu-sondering i lermoränen för 

att utvärdera hållfasthets- och deformationsparametrar i lermoränen. Detta för att 

kunna kartlägga eventuell differenssättning mellan lermoränen och siltmoränen. 

 

Inför detaljplan kan det erfordras kompletterande undersökningar när byggnaders 

och anläggningars utformning är närmre bestämda, enligt Eurokod. 

 

8.5 Radon 
Marken klassas som högradonmark (se MUR Geoteknik för rubricerat uppdrag) då 
enskilda punkter visar på högradon och nya byggnaders grundkonstruktioner ska 
byggas med Radonskyddande utförande. 

 

8.6 Markmiljö 
Området ligger inom ett område som det planeras exploateras med bostadsområde 
varför riktvärdena för känslig markanvändning bedöms vara tillämpbara.  

Utförd provtagning visar att det inte förekommer fyllnadsmassor inom det aktuella 
området. Totalt analyserades sex jordprover inom området med avseende på metal-
ler, fraktionerade alifater och aromater, BTEX och PAH. Analysresultat visar inte på 
förekomst av förhöjda föroreningshalter med avseende på de analyserade ämnen 
över KM. Bekämpningsmedel analyserades i två ytliga samlingsprover. Inga för-
höjda halter över KM med avseenden på bekämpningsmedel påträffades i de två 
samlingsproverna. 

9. KONTROLL 

Kontroll skall utföras enligt BFS 2019:10 - EKS 11 (Tidigare BFS 2011:10 EKS 8 § 

13-16) samt enligt Eurocode 7-2 kap 2.5 Kontroll.  
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   VI ÄR WSP 

 

 

 

WSP Sverige AB 
   

121 88 Stockholm-Globen  
Besök: Arenavägen 7  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1 - Sammanställning av analysresultat för jord

Provets märkning 20W01 20W02 20W03 20W04 20W05 20W06
Djup Enhet 0-0,6 0-0,55 0-0,55 0-0,3 0-0,3 0-0,2
Torrsubstans % 88,8 91,3 91,8 93,3 96,2 97,1
Metall
Arsenik As mg/kg Ts 2,6 2,4 3,8 2,5 2,8 < 9,3 10 25
Barium Ba mg/kg Ts 90 78 110 40 35 35 200 300
Bly Pb mg/kg Ts 15 9,7 15 8,2 7,9 13 50 400
Kadmium Cd mg/kg Ts < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,52 0,8 12
Kobolt Co mg/kg Ts 5,6 5,1 9,1 3 1,9 < 2,4 15 35
Koppar Cu mg/kg Ts 15 8,5 16 6,9 6,2 6,6 80 200
Krom Cr mg/kg Ts 23 20 26 12 7,7 10 80 150
Kvicksilver Hg mg/kg Ts 0,17 0,06 0,047 0,02 0,015 < 0,047 0,25 2,5
Nickel Ni mg/kg Ts 11 11 19 5,3 2,4 3,4 40 120
Vanadin V mg/kg Ts 29 27 35 16 11 12 100 200
Zink Zn mg/kg Ts 72 52 68 40 39 52 250 500
Olja
Alifater >C5-C8 mg/kg Ts < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 25 150
Alifater >C8-C10 mg/kg Ts < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 25 120
Alifater >C10-C12 mg/kg Ts < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 7,7 100 50
Alifater >C12-C16 mg/kg Ts < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 7,7 100 500
Summa Alifater >C5-C16 mg/kg Ts < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 12 100 500
Alifater >C16-C35 mg/kg Ts < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 16 100 1000
Aromater >C8-C10 mg/kg Ts < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 10 50
Aromater >C10-C16 mg/kg Ts < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 1,6 3 15
Aromater >C16-C35 mg/kg Ts < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,77 10 30
BTEX
Bensen mg/kg Ts < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 0,012 0,04
Toluen mg/kg Ts < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 10 40
Etylbensen mg/kg Ts < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 10 50
M/P/O-Xylen mg/kg Ts < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 10 50
PAH
Summa PAH-L mg/kg Ts < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,077 3 15
Summa PAH-M mg/kg Ts < 0,075 < 0,075 0,15 0,13 < 0,075 < 0,13 3,5 20
Summa PAH-H mg/kg Ts < 0,11 < 0,11 0,15 0,14 < 0,11 < 0,18 1 10

KM MKM

Analyserade halter i jord jämfört med Naturvårdsverkets generella riktvärde (juni 2016) för KM (Känslig Mark) 
markerad med fet stil och MKM (Mindre Känslig Mark) markerad med fet understruken stil.
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Analysresultat jord
1 (2) Bilaga 1



Bilaga 1 - Sammanställning av analysresultat för jord

Provets märkning Samlingsprov 1 Samlingsprov 2
Djup Enhet 0-0,3 0-0,3
Torrsubstans % 91,6 93,3
Bekämpningsmedel
Aldrin µg/kg Ts <2,0 <2,0
Dieldrin µg/kg Ts <2,0 <2,0
Aldrin/ Dieldrin (sum) µg/kg Ts <2,0 <2,0 20 180
Chlordane, alpha- µg/kg Ts <1,0 <1,0
Chlordane, gamma- µg/kg Ts <1,0 <1,0
Chlordane (sum) µg/kg Ts <1,0 <1,0
DDD, o,p'- µg/kg Ts <1,0 <1,0
DDD, p,p'- µg/kg Ts <1,0 <1,0
DDE, o,p'-  µg/kg Ts <1,0 <1,0
DDE, p,p’- µg/kg Ts 5,2 5,1
DDT, o,p'- µg/kg Ts <1,0 <1,0
DDT, p,p'- µg/kg Ts 4,9 4,1
DDT (sum) µg/kg Ts 12 11 100 1000
Dichloroaniline, 3,4- µg/kg Ts <2,0 <2,0
Endosulfan, alpha- µg/kg Ts <2,0 <2,0
Endosulfan, beta- µg/kg Ts <2,0 <2,0
Endosulfansulfate µg/kg Ts <1,0 <1,0
Endosulfan (sum) µg/kg Ts <2,5 <2,5
Endrin µg/kg Ts <2,0 <2,0
HCH, alpha- µg/kg Ts <1,0 <1,0
HCH, beta- µg/kg Ts <1,0 <1,0
HCH, delta- µg/kg Ts <1,0 <1,0
HCH, gamma- (Lindane) µg/kg Ts <1,0 <1,0
Heptachlor µg/kg Ts <1,0 <1,0
Heptachlorepoxide, cis- µg/kg Ts <1,0 <1,0
Heptachlorepoxide, trans- µg/kg Ts <1,0 <1,0
Hexachlorobenzene µg/kg Ts <1,0 <1,0
Pentachloroaniline µg/kg Ts 1,3 <1,0
Quintozene µg/kg Ts <1,0 <1,0
Pentachloroaniline/Quintozene µg/kg Ts 1,8 <1,0 120 400
Pentachlorobenzene µg/kg Ts <1,0 <1,0

KM MKM

Analyserade halter i jord jämfört med Naturvårdsverkets generella riktvärde (juni 2016) för KM (Känslig 
Mark) markerad med fet stil och MKM (Mindre Känslig Mark) markerad med fet understruken stil.
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10307821

Analysresultat jord
2 (2) Bilaga 1


