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1 INLEDNING

1.1 UPPDRAG OCH SYFTE
WSP har på uppdrag av Kristianstad kommun utfört föreliggande översiktliga
miljötekniska markundersökning (ÖMMU) samt en kompletterande
geoteknisk undersökning vilken redovisas i en separat rapport, Planeternas
väg Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik .

Undersökningsområdet som benämns Planeternas väg omfattar
fastigheterna Vä 2:72, Vä 2:107, Atlas 1, Pandora 1-4, Telesto 1-3, Titan 1,
Bianca 1, Belinda 1, Perdita 1-4, och Puck 1-3 i Kristianstad kommun.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Kristianstad vill undersöka eventuella
markföroreningar inom området, inför arbetet med framtagande av en ny
detaljplan för planerad exploatering av området med bostäder

Området har historiskt främst nyttjats för jordbruk och bete, men verksamhet
så som bland annat snickeri ska ha bedrivits inom området.

Syftet med aktuell ÖMMU är att inför kommande detaljplanearbete
översiktligt bedöma:

· Om området är förorenat eller inte.

· Eventuella föroreningars koncentration och utbredning i mark och
grundvatten.

· Om eventuella föroreningar kan innebära en oacceptabel risk för
människors hälsa och miljön (förenklad riskbedömning).

· Behovet av kompletterande utredningar eller riskminskande
åtgärder, samt grovt uppskatta kostnader förenade med dessa.

1.2 ORGANISATION
I uppdraget har Greger Linde varit uppdragsledare samt handläggare.
Granskningsarbetet har utförts av Maria Fransson.

Fältprovtagning av jord samt installation av grundvattenrör har utförts av personal från WSPs
fältgeoavdelning, medan provtagning av grundvatten och ytlig jord har utförts av personal från WSPs
mark och vatten avdelning.



1.3 OMFATTNING
Arbetet har omfattat följande moment:

· Enklare historisk inventering av aktuella fastigheter utifrån
genomgång av dokument från Lantmäteriet, Länsstyrelsens digitala
kartvisare, Räddningsverket, Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
m.fl.

· Upprättande av förenklad konceptuell modell och framtagande av
provtagnings- och analysplan.

· Fältarbete med skruvborrning för uttag av jordprover samt
installation av grundvattenrör och provtagning av grundvatten.

· Urval av prover för analys på laboratorium utifrån intryck i fält
· Laboratorieanalyser
· Sammanställning av resultat i jämförelse med tillämpbara riktvärden

och bedömning av föroreningssituationen.
· Redovisning av resultat och utförda bedömningar i rapport med

förslag på eventuella vidare åtgärder.

Uppgifter som framkommit i samband med inventeringsarbetet har legat till
grund för den förenklade konceptuella modellen. Baserat på den förenklade
konceptuella modellen och erfarenhetsmässiga bedömningar har en
provtagnings- och analysplan upprättats, vilken kommunicerats och bemötts
av beställaren samt Miljö- och hälsoskyddsavdelningen, Kristianstad
kommun.

1.4 BEGRÄNSNINGAR
Bedömningarna i rapporten baseras på det underlag som fanns tillgängligt
under uppdragstiden. WSP tar inte på sig ansvar för konsekvenser om
rapporten används för andra ändamål än den ursprungligen var avsedd för.

Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på
erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Det kan inte uteslutas
att det finns förorening i punkter eller områden som inte har undersökts eller
att det förekommer ämnen och föreningar som inte analyserats.

2 OMRÅDESBESKRIVNING

2.1 LOKALISERING
Undersökningsområdet omfattar fastigheterna Vä 2:72, Vä 2:107, Atlas 1,
Pandora 1-4, Telesto 1-3, Titan 1, Bianca 1, Belinda 1, Perdita 1-4, och Puck
1-3 i Kristianstad kommun, och omfattar cirka 8,4 ha. Inga av de aktuella
fastigheterna är i dagsläget exploaterade, med undantag för en nyligen
anlagd väg genom området inom Vä 2:107. Aktuellt område för planläggning
omfattar även fastigheterna Vä 2:114 och Vä 4:17, fastigheter som omfattar
privat exploaterad mark som redan innehar byggrätt och har exkluderats från
aktuell undersökning.

Undersökningsområdet ligger i Vä, cirka 8 km sydväst om centrala
Kristianstad, och utgör den sydligaste delen av tätorten Kristianstad. Se
plankarta och situationsplan i Error! Reference source not found..



Figur 1. Aktuellt undersökningsområde samt situationsplan över Kristianstad tätort. Aktuellt
undersökningsområde är inringat med streckad röd linje, och fastighetsgränser är markerade
med brun linje. Källa: ©Lantmäteriet

Undersökningsområdet består till största delen av naturmark med låg
undervegetation, enstaka partier med små skogsdungar och ett par
stenmurar. Hela området sluttar åt öster, med en höjdskillnad om cirka 10
meter. Ett par mindre sträckor med anlagd väg och cykelbanor återfinns
inom områdets centrala till sydöstra delar. Endast en äldre lagerbyggnad
som förväntas ha tillhört tidigare snickeriverksamhet inom fastigheten Vä
2:72 finns inom området. I norr och i öster angränsas undersökningsområdet
av villakvarter, i söder av Mandalavägen och vidare enstaka bostadshus och
öppna gräsytor med mindre skogspartier, och i väster av Planeternas väg
och vidare av betesmarker. Inom områdets sydvästra del finns tre fastigheter
med bostadshus/ villor.

Sydöstra delen av området har banats av med ca 0,3 meter i samband med
utförd arkeologisk undersökning och avbaningsmassorna har lagts upp i
schakthögar, tre till fyra meter höga, inom områdets södra delar, se bilaga 1.

2.2 GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA
FÖRHÅLLANDEN

Enligt SGU:s jordartskarta (SGU, 2020a) består de västra delarna av
undersökningsområdet av sandig morän, och de östra delarna av
isälvssediment (främst sand och grus). Inom ett mindre område i nordöst ska
det även vara berg i dagen (urberg). Se utdrag ur jordartskarta i Figur 2.



Figur 2. Jordartskarta med uppdelning av sandig morän i väster (ljusblått), isälvssediment i öster
(grönt) och urberg i dagen (rött) för ett mindre område i nordöst. Källa: ©SGU/ Lantmäteriet.

Det uppskattade jorddjupet är mellan 0 och 20 meter enligt SGU:s
jorddjupskarta (SGU, 2020b) och underlagrande berggrund inom
undersökningsområdet utgörs av granit (SGU, 2020c).

Inga borrade brunnar finns angivna inom aktuella fastigheter enligt SGU:s
brunnsarkiv. Närmst belägna brunn är en enskild vattentäkt för hushåll/
fritidshus/ mindre lantbruk på Solbacka, cirka 300 meter i väster. Uppmätta
grundvattennivåer i närliggande brunnar ur SGU:s brunnsarkiv (SGU,
2020d), varierar mellan en till sex meter under markytan (m u my).

2.3 RECIPIENTER OCH SKYDDSOMRÅDEN
Närmaste ytvattenförekomst är ett mindre vattendrag strax söder om
Mandalavägen i söder, med Helge å som huvudavrinningsområde med
inlopp i Hammarsjön i öster. I förlängningen avvattnas Hammarsjön till
Hanöbukten som är en del av Östersjön (Länsstyrelsen, 2020).

Aktuellt undersökningsområde ligger inte inom dricksvattenförekomsten
Kristianstadsslätten (grundvatten), till skillnad från stora delar av Kristianstad,
och omfattas ej av något vattenskyddsområde (Länsstyrelsen, 2020).

Undersökningsområdet utgör inte något riksintresse för naturvård, friluftsliv
eller kulturmiljö. Närmsta skyddsområde utgörs av naturreservatet
Mosslunda, cirka 2,5 kilometer åt sydost (Länsstyrelsen, 2020).

Området är relativt rikt på fornlämningar, och arkeologiska utredningar har
utförts. En arkeologisk utredning steg 2 (Sydsvensk arkeologi, 2018) har
utförts inom undersökningsområdets sydöstra del med en
sökschaktningsgrävning samt en avsökning med metalldetektor. Med
anledning av funna fornlämningar bedömdes att exploatering av området ska
föregås av en arkeologisk förundersökning. En ansökan om tillstånd till
ingrepp i fornlämning skickades in till Kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen
Skåne i november 2019. Ett beslut (Länsstyrelsen, 2020) erhölls i februari
2020 där tillstånd till ingrepp i fornlämning medgavs i samband med geo- och
miljöteknisk undersökning inom undersökningsområdet



3 VERKSAMHETSBESKRIVNING

3.1 TIDIGARE MARKANVÄNDNING
På en häradsekonomisk karta från 1926-34 syns endast en byggnad inom
undersökningsområdet, och i övrigt utgörs undersökningsområdet av
jordbruksmark. Aktuell byggnad motsvarar byggnad utmed landsväg i de
historiska flygfotona, se Figur 3 och Figur 4.

Figur 3. Flygbild över området från 1960, med aktuellt undersökningsområde markerat med röd
streckad linje och fastighet Vä 2:72 markerad med brun linje. © Lantmäteriet

Figur 4. Flygbild över området från 1975, med aktuellt undersökningsområde markerat med röd
streckad linje och fastighet Vä 2:72 markerad med brun linje. © Lantmäteriet

Genomgång av historiska flygbilder från 1960 och 1975 visar att
undersökningsområdet har omfattat ytterligare ett antal byggnader, varav
byggnaden i sydost, i likhet med byggnaden utmed landsvägen, bedöms
vara boningshus. Centralt i söder inom undersökningsområdet (inom
fastigheten Vä 2:72) syns ytterligare två byggnader, varav en är lite större.
De två byggnaderna samt de utspridda oidentifierade objekten inom



fastigheten Vä 2:72, har enligt uppgifter från kommunen koppling till historisk
snickeriverksamhet.

Enligt uppgifter från tidigare fastighetsägare av Vä 2:72, Jörgen Nilsson,
köptes fastigheten av dennes far (Byggmästare Gunnar Nilsson) 1951. År
1970 överläts fastigheten till sönerna. Verksamhet inom fastigheten har
enligt Jörgen Nilsson begränsats till upplag av byggnadsmaterial som tegel,
bruk, bräder, spik/ skruv och annan byggnadsmateriel, och inga miljöfarliga
produkter ska ha hanterats.

Den tidigaste bygglovsansökan i kommunens arkiv är från 1956, och avser
uppförande av lagerbyggnad om cirka 5 x 15 meter med grund av betong.
Tak anges som grå takpapp. 1966 ansöktes om bygglov för uppförande av
lagerbyggnad om cirka 35 x 10 meter i nord-sydlig riktning inom fastighetens
nordvästra del. Grundläggningssätt anges som betongsulor. Tak anges vara
av grå korrugerad eternit. Denna byggnad syns inte på de historiska
flygfotona från 1960 eller 1975 för angivet läge. Befintlig byggnad i sydväst,
vilken även syns på flygfoto från både 1960 och 1975 motsvarar dock måtten
enligt ansökan från 1966, vilket antyder att placeringen av byggnad
reviderats efter ansökan om bygglov. Det finns inga uppgifter om eventuellt
uppvärmningssystem för de olika byggnaderna i bygglovsansökan.

3.1.1 Spill, olyckor och bränder
Det finns inga uppgifter om registrerade spill, olyckor eller bränder inom
området hos Räddningstjänsten i Kristianstad kommun.

3.1.2 Registrering i Länsstyrelsens databas över potentiellt
förorenade områden

Ingående fastigheter är inte registrerade i Länsstyrelsens MIFO-register över
potentiellt förorenade områden (EBH-stödet). Närmst (på avstånd om cirka 1
km) identifierade potentiellt förorenade områden utgörs av en plantskola i
väster (riskklass 2), samt två drivmedelsstationer och plantskola
(identifierade objekt respektive riskklass 2) i öster.

3.1.3 Myndighetsfrågor
Inga övriga ärenden finns registrerade för aktuella fastigheter.

3.2 NUVARANDE OCH PLANERAD
MARKANVÄNDNING

Förutom att undersökningsområdet möjligen nyttjas av boende i området i
rekreationssyfte, bedrivs ingen verksamhet.

Undersökningsområdet är i pågående detaljplanearbete ämnat för
exploatering med bostäder. Inom området planeras även för naturområden,
var av det i öster omfattar lekplats med naturlek samt en mindre dam för
fördröjning av dagvatten. Se Figur 5 för utdrag ur senast kommunicerad
plankarta (2020-03-17).



Figur 5. Plankarta med egenskapsbestämmelser Gult skuggat område är planerat för bostäder. I
nordost återfinns planerat grönområde med lekplats för naturlek samt dagvattendamm.

4 TIDIGARE UTREDNINGAR OCH
UNDERSÖKNINGAR

Inom undersökningsområdet har förutom ovan nämnd arkeologisk utredning
även geotekniska undersökningar utförts i samband med tidigare
detaljplanearbeten. Utförd geoteknisk undersökning från 2016 (Atkins, 2016)
omfattade även i viss mån en översiktlig markmiljöundersökning.

I framtaget förslag till provtagningsplan (WSP, 2020) beskrivs tidigare utförda
undersökningar mer utförligt.

5 GENOMFÖRANDE AV
UNDERSÖKNINGEN

5.1 AVGRÄNSNING
Utförd ÖMMU omfattar provtagning av jord och grundvatten inom
fastigheterna Vä 2:72, Vä 2:107, Atlas 1, Pandora 1-4, Telesto 1-3, Titan 1,
Bianca 1, Belinda 1, Perdita 1-4, och Puck 1-3, Kristianstad kommun.
Provtagningen följer i tillämpbara delar Svenska Geotekniska föreningens
rapport 2:2013 Fälthandbok - Undersökningar av förorenade områden (SGF,
2013). Utförd undersökning har begränsats till att omfatta analys av
tungmetaller (arsenik, barium, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, nickel,
vanadin och zink), kvicksilver, oljekolväten (alifater, aromater, bensen,
toluen, etylbensen, xylener och polycykliska aromatiska kolväten samt
klorerade pesticider.



5.2 PROVTAGNING OCH ANALYSER
Provtagning har föregåtts av en provtagningsplan upprättad av WSP (WSP,
2020), vilken kommunicerats med beställare och bemöts av Miljö- och
hälsoskyddsavdelningen Kristianstad kommun.

Utifrån utförd inventering av undersökningsområdet samt resultat från
tidigare utförd provtagning, misstänktes ingen direkt föroreningssituation vara
aktuell. Som provtagningsstrategi valdes därför en systematisk provtagning
med syfte att täcka in stora delar av undersökningsområdet. En viss
koncentration av provtagningspunkter har dock skett kring identifierade
historiska byggnader.

Föreslagen omfattning i provtagningsplanen (WSP, 2020) omfattade
15 provpunkter för skruvborring, med installation av grundvattenrör i tre av
provpunkterna, två ytliga samlingsprov samt provtagning av avbanade
massor från tidigare utförd arkeologiska undersökning.
Föreslagen analysomfattning reviderades ned från föreslagna 20 prov till 13 i
samband med analysurval. Detta var framför allt en följd av att
fyllnadsmassor endast ställvis påvisades, samtidigt som fältintryck ej
föranledde några misstankar om förorening.
För två av tre provpunkter aktuella för installation av grundvattenrör nåddes
ett borrstopp (förmodad bergyta påträffad) ovan grundvattenytan, och endast
ett grundvattenrör installerades. Ett par alternativa provpunkter för
installation av grundvattenrör undersöktes, men inga ytterligare
grundvattenrör kunde installeras.
Förväntade avbanade schaktmassor inom sydöstra delen av
undersökningsområdet kunde inte finnas, varpå planerad provtagning av
dessa utgick.
Provpunkternas placering överstämde bra med planerad placering, och
endast för två provpunkter skiljer sig verkligt läge från planerat, och då
endast med cirka tio meter.

5.2.1 Jordprovtagning och installation av grundvattenrör
Jordprovtagning och installation av grundvattenrör utfördes genom
skruvborrning med borrbandvagn mellan den 31 mars och 1 april. Trafik
inom fornlämning L1987:7626 med angiven skyddszon samt anlagda vägar
minimerades.

Vid provtagningstillfället var det cirka plus fem grader och uppehåll.

Jordprovtagning utfördes ner till naturliga jordlager, men till ett maximalt djup
om fem meter under markytan (m u my). Generellt utfördes provtagning som
samlingsprov för varje halvmeter av jordprofilen ner till 0,5 meter i naturligt
lagrad mark, med anpassning till geologiska jordlagerföljder. Provtagning
utfördes minst ner till 2 m u my, med undantag för provpunkter där borrstopp
inträffade ytligare. Jordlagerföljd, förekomst av fyllnadsmassor samt
eventuella lukt- och synintryck noterades och återfinns i fältprotokoll i bilaga
2a.

Uttag av jord till samlingsprover för analys utfördes direkt från skruven till
diffusionstäta påsar som förslöts med buntband och placerades i kylväskor
för vidare transport till laboratorium. Varje samlingsprov består av minst fem
delprover från aktuellt djupintervall.



Då ingen misstanke om förorening av oljekolväten uppstod i samband med
fältarbetet, utgick fältanalyser av flyktiga organiska kolväten med PID-
instrument (photoionization detector).

Utöver de skruvborrade proven sammanställdes även två ytliga (0,05-0,3
m u my) samlingsprov för jord från en yta om cirka 50 x 50 meter, med
provpunkt 20W16 och 20W17 som utgångspunkt. Varje samlingsprov bestod
av cirka 15 delprov uttagna med spade. Se bilaga 1 för placering.

Efter att jordprovtagning utförts etablerades ett grundvattenrör i provpunkt
20W13. Det installerades 50 mm PEH-rör med två meter filter placerat i
botten. Filtersand har fyllts på kring filterdel, och borrhålen har tätats i ytnivå
med bentonitlera för att förhindra inträngning av markvatten. Grundvattenrör
har ett uppstick på 0,78 meter ovan mark. För detaljerad information om
installerat grundvattenrör samt utförd inmätning av grundvattennivå, se
fältprotokoll i bilaga 2b.

5.2.2 Grundvattenprovtagning
Renspumpning av grundvattenrören utfördes i samband med installation den
1 april 2020, med hjälp av skakpump. Grundvattennivån mättes in med lod
och omsättningspumpades den 15 april. Tillströmningen av grundvatten var
begränsad och rör pumpades torrt i samband med omsättningspumpningen
efter det att cirka en liter vatten erhållits. Grundvattenprov fick därmed tas ut
dagen därpå. Prov togs ut med peristaltisk pump och fördes direkt till kärl
som rekommenderats av laboratoriet beroende på vald analys.

Se fältprotokoll i bilaga 2b för aktuella grundvattennivåer och anmärkningar
(färg, lukt, etc.).

5.2.3 Inmätning av provpunkter
Vid inmätning har SWEREF99 13 30 använts som koordinatsystem och
RH 2000 för inmätning av höjd. Koordinatlista återfinns i fältprotokoll i
bilaga 2.

5.2.4 Laboratorieanalyser
Jord

Totalt har 13 jordprov från utförd skruvborrning och ytterligare två ytliga
jordprover skickats in för analys. Tolv prov har analyserats med avseende på
metaller (As, Ba, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V och Zn) inkl. kvicksilver, elva prov
med avseende på PAH, två med avseende på alifater, aromater, BTEX och
PAH, två med avseende på polyklorerade bifenyl (PCB). De två uttagna
ytliga samlingsprov har analyserats med avseende på klorerade
bekämpningsmedel så som DDT m.fl. Ingående parametrar och
rapporteringsgränser framgår i sin helhet av laboratoriets analysrapporter, se
bilaga 5.

Analysurval är främst grundat på om fyllnadsmassor påträffats eller inte. Vid
urval av prov för analys har även hänsyn tagits för att få en lämplig
geografisk spridning och variation i djupled av marken inom området.

Samtliga laboratorieanalyser på jord har utförts av SYNLAB Analytics &
Services Sweden AB.



Grundvatten

Totalt har ett grundvattenprov analyserats, med avseende på tungmetaller
(As, Ba, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V och Zn) inkl. kvicksilver, alifater, aromater,
PAH, BTEX och klorerade bekämpningsmedel. Metallanalyserna har utförts
på filtrerade prover, där filtrering utfördes av laboratorium.

Samtliga laboratorieanalyser på grundvatten har utförts av SYNLAB
Analytics & Services Sweden AB.

6 JÄMFÖRVÄRDEN

6.1 JORD
Resultaten från laboratorieanalyser av jord har jämförts mot
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark; känslig
markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM)
(Naturvårdsverket, 2009, rev. 2016), som ett verktyg i riskbedömningen.
Halter över riktvärdena KM och MKM kan innebära en oacceptabel risk för
människor och miljö, men behöver inte göra det. I Tabell 1 beskrivs
Naturvårdsverkets markanvändningskategorier närmare.

Tabell 1. Markanvändningskategorier enligt Naturvårdsverket (2009).

I ett masshanteringsperspektiv har uppmätta halter även jämförts med
Naturvårdsverkets (2010) nivå för mindre än ringa risk (MRR) samt
koncentrationsgränser för FA enligt Avfall Sverige (2019).

För planerad exploatering med bostäder av undersökningsområdet bedömer
WSP att generella riktvärden för KM som tillämpbara.

6.2 GRUNDVATTEN
Uppmätta halter i grundvatten har jämförts med Sveriges geologiska
undersöknings bakgrundshalter och bedömningsgrund klass 5 för
grundvatten (SGU, 2013).

Sveriges geologiska undersöknings bedömningsgrunder för grundvatten
(SGU, 2013) utgör ett verktyg för att tolka och värdera insamlade data om
grundvatten. De ska användas som ett verktyg för att kunna göra enhetliga
klassningar av grundvattnets tillstånd avseende olika parametrar, oavsett
syftet med bedömningen. Bedömningsgrunderna innehåller en skala för
bedömning av vattnets tillstånd, där olika parametrar är indelade i fem
klasser: 1 – mycket låg halt till 5 – mycket hög halt (klass 1 motsvarar
bakgrundshalter medan klass 5 motsvarar dricksvattennormen och
sammanfaller med befintliga riktvärden för grundvatten enligt SGU: FS



2013:2). Tillståndsklassningen har så långt som möjligt relaterats till effekter
på hälsa, miljö och tekniska installationer.

7 RESULTAT

I detta kapitel redovisas resultaten från nu utförd undersökning.

Resultaten av fältobservationer redovisas i bilaga 2a och 2b.

Sammanställning av analysresultat och jämförelse mot relevanta
jämförvärden för jord och grundvatten presenteras i bilaga 4a respektive
bilaga 4b.

Ingående parametrar och rapporteringsgränser framgår i sin helhet av
laboratoriernas analysrapporter, se bilaga 5a och 5b för respektive medium.

Provpunkternas placering framgår av situationsplan i bilaga 1.

7.1 FÄLTOBSERVATIONER OCH FÄLTANALYSER
Under skruvborrningarna påträffades fyllnadsmassor endast vid 2 av 15
provpunkter (20W08 och 20W09). Båda provpunkterna är belägna i nära
anslutning till historiska byggnader. De påvisade fyllnadsmassorna utgjordes
generellt av mullhaltig sand och sandig morän, utan några antropogena
inslag. Fyllnadslagrets mäktighet varierade mellan 0,8 och 1,5 m u my.
Naturliga jordar inom undersökningsområdet dominerades av sandig morän,
men även rena sandlager påvisades inom områdets östra delar.

Ingen avvikande lukt, färg eller antropogena inslag noterades i samband
med fältarbete.

I bilaga 3 presenteras foto från utfört fältarbete, med exempel på provtagna
massor.

Grundvatten påvisades endast i provpunkt 20W13, på en nivå av 2,92
m u my. Då grundvattennivån endast uppmätts i ett grundvattenrör har
strömningsriktningen av ytligt grundvatten inom undersökningsområdet ej
kunnat bestämmas. Utifrån inmätt data har mark- och bergytans lutning
interpolerats, se Figur 6.

Figur 6. Interpolering av inmätt markyta respektive inmätt bergyta. Ljusare skuggning motsvarar
högre höjd. Interpoleringen visar på en tydlig gradientskillnad i höjd, med planet lutande åt öster,
både för mark och bergyta. Förväntat ytligt grundvattenflöde är åt öster.

Utifrån interpolationen av mark- och bergytans lutning bedöms ytlig
strömningsriktning av grundvatten generellt vara mot öster. Det bör dock
påpekas att bedömd strömningsriktning endast är baserad på ett 15-tal
observationer om borrstop, vilka förmodats utgöra bergytans nivå.



I övrigt uppmärksammades ingen avvikande lukt i samband med
omsättningspumpning eller provtagning av grundvatten.

7.2 LABORATORIEANALYSER

7.2.1 Jord
Av totalt 59 samlingsprover av jord har totalt 15 valts för analys, var av 12
med avseende på metaller (As, Ba, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn och Hg), 13
med avseende på PAH, två med avseende på alifater, aromater, BTEX och
PAH, samt ytterligare två ytliga samlingsprover med avseende på klorerade
bekämpningsmedel.

Utifrån resultaten av laboratorieanalyserna i nu utförd undersökning kan
följande noteras för jord:

· Metaller; inget av de analyserade proven överskrider riktvärde för
KM.

· Organiska ämnen; inga halter alifater, aromater eller BTEX påvisas
över analyserande laboratoriums rapporteringsgränser. I 1 av 13
analyserade prov, överskrids riktvärdet för KM med avseende på
PAH H.

· Klorerade organiska ämnen; inga halter i de två ytliga
samlingsproven överskrider riktvärden för KM (samtliga ämnen
under rapporteringsgränsen). Inte heller i något av de två proven
(uttagna i provpunkter för historiska byggnader, 20W08 och 20W09)
analyserade på PCB påvisades några halter över
rapporteringsgränsen.

Föroreningshalter över KM har endast kunnat påvisas i 1 av 15 provpunkter,
och då med avseende på PAH H. Provet med påvisad förorening utgörs av
fyllnadsmassor. Föroreningen har avgränsats i djupled, och är begränsad till
översta halvmetern av fyllnadsmaterialet. Föroreningen har inte avgränsats i
detalj i plan.

I Figur 7 presenteras en resultatkarta där högst överskridet riktvärde för
respektive provpunkt styr färgsättningen. Provpunkter har färgats efter
överskridande av jämförvärden (gult >KM).

Figur 7. Resultatkarta med provpunkt färgad utifrån högsta överskridet jämförvärde. Gult >KM.



7.2.2 Grundvatten
Utifrån resultaten av laboratorieanalyserna i nu utförd undersökning kan
följande noteras för grundvatten:

· Metaller; inga metaller påvisas i halter som överskrider SGU:s
bedömningsgrund för mycket hög halt/ stark påverkan med
avseende på dricksvatten (SGU klass 5). Nickel påträffas i halter
som är större än förväntade bakgrundshalter för ett opåverkat ytligt
grundvatten (<SGU klass 2).

· Organiska ämnen; inga halter kunde påvisas över laboratoriets
rapporteringsgräns.

· Klorerade bekämpningsmedel; inga halter kunde påvisas över
laboratoriets rapporteringsgräns.

8 UTVÄRDERING OCH BEDÖMNING

Inom ramen för nu utförd översiktlig miljöteknisk markundersökning kan det
konstateras att ingen generell föroreningssituation föreligger inom
undersökningsområdet. Enda påvisad förorening utgörs av en PAH H-halt
över Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning.
Föroreningen har avgränsats i djupled, och begränsats till ytligaste
halvmetern fyllnadsmassor i provpunkten 20W08. Eftersom placering av
provpunkten sammanfaller med historiskt läge av byggnad (förmodat
bostadshus), förväntas yta med förorenade fyllnadsmassor vara kopplat till
byggnaden, och därmed relativt begränsad. Föroreningen är endast grovt
avgränsad med närliggande provpunkter (område med en radie om cirka
75-120 meter). Källan till föroreningen kan både vara fyllnadsmassorna i sig,
eller så kan den vara kopplad till aktiviteter som eldning i anslutning till den
historiska bostaden.

Påvisad PAH H-halt (2,8 mg/kg TS) är nära tre gånger riktvärdet för KM
(1 mg/kg TS), och tillståndet bedöms som måttligt allvarlig (Naturvårdsverket,
1999). Generellt riktvärden för PAH H styrs av envägskoncentrationen för
intag av växter (1,7 mg/kg TS), och styrande riktvärde är ett hälsoriskbaserat
riktvärde.

Utifrån nuvarande markanvändning bedöms inga oacceptabla miljö- och/
eller hälsorisk föreligga, men en eventuell exploatering av ytan i direkt
anslutning till provpunkt 20W08 med bostäder, bör föregås av en åtgärd med
avseende på PAH H.

En rimlig och relativt kostnadseffektiv åtgärd skulle vara att föroreningen först
avgränsas i plan genom provgropsgrävning, följt av en schaktsanering inom
avgränsat område. Om föroreningen skulle avgränsas till ytan för historisk
byggnad (cirka 30 x 30 meter) och översta halvmetern, skulle massor
aktuella för avhjälpandeåtgärd utgöra cirka 450 m3/ 765 ton (antagen
densitet om 1,7 ton/m3). I tabell 2 presenteras en grov kalkyl kopplad till
eventuella avhjälpandeåtgärder.



Tabell 2. Summering av grovt uppskattade kostnader förenade med eventuell
avhjälpandeåtgärd.

Moment Grov kostnadsuppskattning

Avgränsande MMU m.
provgropsgrävning

60 000 SEK

Anmälan om avhjälpandeåtgärd 15 000 SEK

Arbetskostnad schaktning 70 000 SEK

Transport och mottagningsavgifter 115 000 SEK

Återfyllnadsmassor 65 000 SEK

Arbetsplatsomkostnader,
entreprenörarvode, arbetsledning,
oförväntat

70 000 SEK

Summering 395 000 SEK

Angivna kostnader i tabell 2 är baserade på uppskattad volym 450 m3/ 765
ton) förorenade massor, arbetskostnader schaktning (150kr/m3), transport
och mottagning av MKM-massor (150kr/ ton), massor för återfyllnad (150 kr/
m3) samt uppskattade procentuella schablonkostnader för
arbetsplatsomkostnader, entreprenörarvode, arbetsledning och oförväntade
kostnader. Angiven kostnadsuppskattning ska ses som en grov kalkyl, som
bör uppdateras efter det att föroreningen avgränsats med förslagen
provgropsgrävning. Volym förorenade massor aktuella för eventuell
avhjälpandeåtgärd kommer förmodligen justeras ned, och därmed även total
kostnad för åtgärd.

Att samordna eventuella avhjälpandeåtgärder (här föreslagen
schaktsanering) med exploateringen av området (grundläggning av
planerade bostäder kommer förmodligen omfatta masshantering av aktuella
förorenade massor) borde medföra kostnadseffektiva vinster som ej tagits
hänsyn till i presenterad grov kostnadsuppskattning.

9 SLUTSATSER OCH
REKOMMENDATIONER

Genomförda undersökningar inom undersökningsområdet har visat att:

· Utifrån nu utförd undersökning bedömer WSP att ingen generell
föroreningssituation föreligger inom undersökningsområdet.

· För 1 av 13 analyserade jordprov har halter av PAH H påvisats över
Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning
(KM). Inga andra föroreningar (metaller inkl. kvicksilver, oljekolväten,
klorerade bekämpningsmedel) har påvisats i halter över riktvärden
för KM.

· Påvisad PAH H-förorening återfinns i fyllnadsmassor med koppling
till förmodad historisk byggnad för bostad. Föroreningen har
avgränsats till översta halvmetern fyllnadsmassor, men någon
detaljerad avgränsning i plan har ej utförts.



· Påvisade föroreningar med avseende på PAH H bedöms inte
innebära någon oacceptabel risk för människors hälsa och/ eller
miljö i samband med dagens markanvändning. I samband med en
eventuell exploatering med bostäder i direkt anslutning till provpunkt
20W08, bedöms det finns ett behov av kompletterande utredningar/
riskminskande åtgärder.

· Aktuellt PM omfattar en grov kostnadsuppskattning baserad på att
påvisad förorening kan begränsas till en yta om cirka 30 x 30 meter.
Avgränsande undersökning, åtgärdsanmälan och kostnader
förenade med en schaktsanering skattas grovt till 390 000 SEK.
Kostnadsuppskattningen kan justeras först efter att avgränsande
undersökning utförts. En kostnadseffektivisering är att förvänta om
åtgärder utförs i samband med exploatering av området.

· Vid en förändrad markanvändning till bostäder behöver hänsyn tas
till förorening påvisad i provpunkt 20W08. Utifrån föreslagen
avgränsande undersökning samt uppdatering av
kostnadsberäkningen, bör beslut angående lämplig hantering av
påvisad förorening kunna beslutas av kommunens planenhet,
tillsynsmyndigheten och tilltänkt exploatör.

Enligt miljöbalken 10 kap 11§ ska den som äger eller brukar en fastighet
oavsett om ett område tidigare ansetts förorenat genast underrätta
tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och
föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön.

Vi rekommenderar därför att rapporten delges den lokala
tillsynsmyndigheten.
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10299927 - MMU Planternas väg Bilaga 2a - Fältnoteringar och analyser, jord

Uppdrag: 10299927 - Planeternas väg Analyspaket: Kommentar:

Beställare: Krisitanstad kommun 1 Preliminär geoteknisk benämning enligt SGFs beteckningssystem

Plats: Planeternas väg 2 Analysresultat redovisas separat

Datum: 2020-03-31, 2020-04-01 ORGNV: alifater, aromater, BTEX & PAH

Metod: Skruvprovtagning PAH16: 16 x PAH

Koordinatsystem: SWEREF 13:30, PCB7: 7x PCB

Höjdsystem: RH2000 BEKKL: klorerade bekämpningsmedel

Provpunkt Prov Nord Öst Höjd Benämning1 Anmärkning
nr X/Lat Y/Long RH2000 MS10ST PAH16 ORGNV PCB7 BEKKL

20W01 1 0,00  - 0,50 185343,39 6208350,79 45,01 saMu mörkbrun x x

2 0,50 1,00 saMn brun
3 1,00 - 1,50 saMn brun
4 1,50 2,00 saMn brun

20W02 1 0,00  - 0,65 185360,45 6208261,30 44,85 saMu mörkbrun
2 0,65  - 1,00 saMn brun
3 1,00  - 1,50 saMn brun
4 1,50  - 2,00 saMn brun

2,00 - 4,05 saMn brun, borrstop

20W03 1 0,00  - 0,25 185441,93 6208286,40 43,33 saMu mörkbrun
2 0,25  - 1,00 saMn brun x x
3 1,00  - 1,50 saMn brun
4 1,50  - 2,00 saMn brun

2,00 - 3,45 saMn brun, borrstop

20W04 1 0,00  - 0,40 185512,11 6208274,59 39,99 saMu mörkbrun
2 0,40  - 1,00 saMn brun
3 1,00  - 1,50 saMn brun
4 1,50  - 2,00 saMn brun, borrstop

20W05 1 0,00  - 0,50 185561,00 6208163,93 37,64 saMu mörkbrun x x
2 0,50  - 1,00 saMn brun
3 1,00  - 1,50 saMn brun
4 1,50  - 2,00 saMn brun, borrstop

20W06 1 0,00  - 0,20 185521,83 6208134,61 38,22 saMu mörkbrun
2 0,20  - 1,00 saMn brun
3 1,00  - 1,50 saMn brun
4 1,50  - 2,00 saMn brun, borrstop

20W07 1 0,00  - 0,40 185521,83 6208134,61 38,22 saMu mörkbrun
2 0,40  - 0,90 saMn brun x x
3 0,90  - 1,60 Sa ljusbrun, borrstop

20W08 1 0,00  - 0,50 185600,35 6208230,50 38,11 F/muSa mörkbrun x x x
2 0,50  - 1,00 F/muSa mörkbrun x
3 1,00  - 1,50 F/muSa mörkbrun, borrstop x x

20W09 1 0,00  - 0,35 185617,49 6208151,56 37,12 F/saMu mörkbrun x x
2 0,35  - 0,80 F/saMn brun x x x
3 0,80  - 1,50 Sa ljusbrun

4 1,50  - 2,00 Sa ljusbrun. <2 m u my utgrävt område

20W10 1 0,00  - 0,55 185652,05 6208282,15 37,91 saMu mörkbrun, borrstop
2 0,55  - 0,90 saMn brun, borrstop x x

20W11 1 0,00  - 0,30 185680,80 6208154,06 35,44 saMu mörkbrun
2 0,30  - 0,70 saMn brun
3 0,70  - 1,40 Sa ljusbrun
4 1,40  - 2,00 Sa ljusbrun, borrstop

20W12 1 0,00  - 0,10 185715,10 6208238,76 34,13 saMu mörkbrun x x
2 0,10  - 0,40 saMn brun
3 0,40  - 1,00 Sa ljusbrun
4 1,00  - 1,50 Sa ljusbrun
5 1,50  - 2,00 Sa ljusbrun

2,00 - 4,20 Sa ljusbrun, borrstop

20W13 1 0,00  - 0,15 185336,18 6208147,34 43,30 saMu mörkbrun
2 0,15  - 0,50 saMn brun x x
3 0,50  - 1,00 saMn brun
4 1,00  - 1,50 saMn brun
5 1,50  - 2,00 saMn brun

2,00 - 4,20 saMn brun, GV 3,8 m u my, borrstop
20W14 1 0,00  - 0,20 185518,89 6208228,89 39,90 saMu mörkbrun x x

2 0,20  - 0,50 saMn brun
3 0,50  - 1,00 saMn brun
4 1,00  - 1,50 saMn brun, borrstop

20W15 1 0,00  - 0,25 185701,60 6208323,61 34,65 saMu mörkbrun
2 0,25  - 0,75 Sa ljusbrun
3 0,75  - 1,25 Sa ljusbrun, borrstop

20W16 1 0,05 - 0,30 185399,67 6208298,69 - saMu mörkbrun x

20W17 1 0,05 - 0,30 185679,47 6208309,01 - saMu mörkbrun x

Nivå
(m u my)

Labanalyser2

M10ST: Tungmetaller inkl kvicksilver,
skiktat och torkat



10299927- MMU Planeternas väg Bilaga 2b - Fältnoteringar och analyser, grundvatten

WSP Environmental

Uppdrag: 10299927 - Planeternas väg Analyspaket: Kommentar:

Beställare: Krisitanstad kommun BEKKL - klorerade bekämpningsmedel 1 Analysresultat redovisas separat

Plats: Planeternas väg M10 - tungmetaller

Datum: 2020-03-31, 2020-04-01 HG-H - kvicksilver

Metod: Persitaltiskpump ORGNV - alifater, aromater, PAH och BTEX

Koordinatsystem: SWEREF 13:30,

Höjdsystem: RH2000

Provpunkt Nord Öst Z-RÖK RÖK Spetsnivå Rörlängd Filternivå Rörtyp Anmärkning Datum GV-yta Omsättningsvolym
X/Lat Y/Long m ö h m ö my m u my m m u my m u RÖK L

20W13 185336,1796 6208147,338 43,2983 0,78 4,24 5,02 2,24-4,24 50 PEH Klart och luktfritt 2020-04-16 3,7 1L till torrt samtliga enl. ovan

ANALYSER

Labanalyser1

RÖRINFORMATION PROVTAGNING



UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE
 MMU Planeternas väg Greger Linde Bilaga 3
UPPDRAGSNUMMER DATUM
10299927 2020-05-08

WSP Environmental Sverige
201 25 Malmö
Besök: Jungmansgatan 10

T: +46 10 7225000
WSP Sverige AB
Org. nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com 1 (2)
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BILAGA 3 - FOTODOKUMENTATION

Figur 1. Skruv från provpunkt 20W06, djupintervall 0 - 2 m u my. Mörkare del av prov utgörs av sandig mull, underlagrat av ljusare massor av
sandig morän. Vy mot nordost.



UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE
 MMU Planeternas väg Greger Linde

UPPDRAGSNUMMER DATUM
10299927 2020-05-08

2 (2)
http://ams.corp.pbwan.net/projects/10299927/Document/10299955 - Planternas väg MMU/3_Dokument/36_PM_Rapport/Bilaga 3 - Fotodokumentation.docx

Figur 2. Skruv från provpunkt 20W05, djupintervall 0 - 2 m u my. Mörkare del av prov utgörs av sandig mull, underlagrat av ljusare massor av
sandig morän.



Uppdragsnummer: 10299927 - Planeternas väg Bilaga 4a - Resultatsammanställning jord

Provtagningsdag 2020-04-03 2020-04-03 2020-04-03 2020-04-03 2020-04-03 2020-04-03 2020-04-03 2020-04-03 2020-04-03 2020-04-03 2020-04-03 2020-04-03 2020-04-03 2020-04-15 2020-04-15
Mindre än
ringa risk* KM** MKM** FA***

Provets märkning 20W01_0,0-0,5 20W03_0,25-1,0 20W05_0,0,-0,5 20W07_0,4-0,9 20W08_0,0-0,5 20W08_0,5-1,0 20W08_1,0-1,5 20W09_0,0-0,35 20W09_0,35-0,8 20W10_0,55-0,9 20W12_0,0-0,1 20W13_0,15-0,5 20W14_0,0-0,2 20W16_0,05-0,3 20W17_0,05-0,3
Provtagningsdjup m 0,0-0,5 0,25-1,0 0,0,-0,5 0,4-0,9 0,0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 0,0-0,35 0,35-0,8 0,55-0,9 0,0-0,1 0,15-0,5 0,0-0,2 0,05-0,3 0,05-0,3
Fysikaliska/kemiska egenskaper
Torrsubstans % 88,9 92,5 93,1 90 89,1 90,9 90,7 91,9 96,5 93,9 93,4 95,2 91,8 92,1 92,1
Metaller i fast material bestämda med ICP/AES
Arsenik, As mg/kg TS <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 2,6 - 4,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 - - 10 10 25 1000
Barium, Ba mg/kg TS 32 29 24 33 50 - 39 33 32 46 17 29 33 - - - 200 300 50000
Bly, Pb mg/kg TS 5,9 8,2 4,9 2,5 16 - 10 5,8 <2 3 5 6,9 5,4 - - 20 50 400 2500
Kadmium, Cd mg/kg TS <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 - - 0,2 0,8 12 1000
Kobolt, Co mg/kg TS 2,9 3,5 2,5 6,1 2,5 - 2,5 1,9 1,1 2,8 1,4 7,3 6,5 - - - 15 35 1000
Koppar, Cu mg/kg TS 6,6 12 5,2 7,5 16 - 9,5 6,3 2,8 4,7 4,2 11 24 - - 40 80 200 2500
Krom, Cr mg/kg TS 7,2 4,9 4,9 6,3 6,3 - 5,4 3,9 4,8 6 5,1 7,8 6,9 - - 40 80 150 10000
Nickel, Ni mg/kg TS 4,2 4,6 3,1 5,9 3,6 - 3,4 2,5 2,6 2,7 2,6 6,1 7,8 - - 35 40 120 1000
Vanadin, V mg/kg TS 11 11 8,9 19 11 - 11 6,8 5,1 8,7 6,3 19 28 - - - 100 200 10000
Zink, Zn mg/kg TS 38 25 35 31 73 - 42 40 15 42 24 64 45 - - 120 250 500 2500
Kvicksilver, Hg mg/kg TS 0,022 <0,01 0,015 <0,01 0,032 - 0,044 <0,01 <0,01 0,011 0,012 0,011 0,014 - - 0,1 0,25 2,5 50
Organiska miljöanalyser - Bekämpningsmedel
Aldrin ug/kg TS - - - - - - - - - - - - - <1 <1
DDT, summa ug/kg TS - - - - - - - - - - - - - <2,0 <2,0
Dieldrin ug/kg TS - - - - - - - - - - - - - <1 <1
Organiska miljöanalyser - BTEX
Bensen mg/kg TS - - - - - - <0,003 - <0,003 - - - - - - - 0,012 0,04 1000
Toluen mg/kg TS - - - - - - <0,1 - <0,1 - - - - - - - 10 40 1000
Etylbensen mg/kg TS - - - - - - <0,1 - <0,1 - - - - - - - 10 50 1000
Xylener mg/kg TS - - - - - - <0,1 - <0,1 - - - - - - - 10 50 1000
Organiska miljöanalyser - Halogenerade lösningsmedel
PCB Summa 7 st mg/kg TS - - - - <0,004 - - - <0,004 - - - - - - - 0,008 0,2 10
Organiska miljöanalyser - Petroleumprodukter/olja
Alifater >C5-C8 mg/kg TS - - - - - - <1,2 - <1,2 - - - - - - - 25 150 700
Alifater >C8-C10 mg/kg TS - - - - - - <2 - <2 - - - - - - - 25 120 700
Alifater >C10-C12 mg/kg TS - - - - - - <10 - <10 - - - - - - - 100 500 1000
Alifater >C12-C16 mg/kg TS - - - - - - <10 - <10 - - - - - - - 100 500 10000
Alifater >C16-C35 mg/kg TS - - - - - - 13 - <10 - - - - - - - 100 1000 10000
Alifater summa >C5-C16 mg/kg TS - - - - - - <10 - <10 - - - - - - - 100 500 -
Aromater >C8-C10 mg/kg TS - - - - - - <1 - <1 - - - - - - - 10 50 1000
Aromater >C10-C16 mg/kg TS - - - - - - <1 - <1 - - - - - - - 3 15 1000
Aromater >C16-C35 mg/kg TS - - - - - - <1 - <1 - - - - - - - 10 30 1000
Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska föreningar
PAH-L,summa mg/kg TS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - - 0,6 3 15 1000
PAH-M,summa mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 2,6 0,41 0,33 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,16 - - 2 3,5 20 1000
PAH-H,summa mg/kg TS <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 2,8 0,53 0,45 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 0,19 - - 0,5 1 10 50
*Mindre än ringa risk, NV Handbok 2010:1
**Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV 5976) känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM)
***Farligt avfall (FA) Avfall Sverige 2019:01

\\ams.corp.pbwan.net\DavWWWRoot\projects\10299927\Document\3_Dokument\36_PM_Rapport\Resultatmall jord horisontell.xlsx



Uppdragsnummer: 10299927 - Planeternas väg Bilaga 4b - Resultatsammanställning grundvatten

Provtagningsdag 2020-04-16

Provets märkning 20W13

5: mycket hög
halt,

stark påverkat

Projektnummer 10299955
Metaller i vatten bestämda med ICP/MS
Arsenik, As, filt µg/l 0,22 >10
Barium, Ba, filt µg/l 15
Bly, Pb, filt µg/l <0,02 >10
Kadmium, Cd, filt µg/l 0,011 >5
Kobolt, Co, filt µg/l 0,28 -
Koppar, Cu, filt µg/l 1,3 >2000
Krom, Cr, filt µg/l 0,089 >50
Nickel, Ni, filt µg/l 1,5 >20
Vanadin, V, filt µg/l 0,71 -
Zink, Zn, filt µg/l <1 >1000
Övriga metallanalyser
Kvicksilver, Hg, filt µg/l <0,1 >1

DDT, summa µg/l <0,02
Organiska miljöanalyser - BTEX
Bensen µg/l 0,19 -
Toluen µg/l <1 -
Etylbensen µg/l <1 -
Xylener µg/l <1 -

Hexaklorbutadien µg/l <0,05

Alifater >C5-C8 µg/l <10 -
Alifater >C8-C10 µg/l <10 -
Alifater >C10-C12 µg/l <10 -
Alifater >C12-C16 µg/l <10 -
Alifater >C16-C35 µg/l <10 -
Aromater >C8-C10 µg/l <10 -
Aromater >C10-C16 µg/l <10 -
Aromater >C16-C35 µg/l <2 -
Alifater summa >C5-C16 µg/l <10

PAH-L,summa µg/l <0,1 -
PAH-M,summa µg/l <0,2 -
PAH-H,summa µg/l <0,3 -
PAH,summa cancerogena µg/l <1 -
PAH,summa övriga µg/l <1 -

Organiska miljöanalyser - Bekämpningsmedel

Organiska miljöanalyser - Halogenerade lösningsmedel

Organiska miljöanalyser - Petroleumprodukter/olja

Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska föreningar

SGU 2013:01

























































Bilaga 5b - Analysrapport grundvatten
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