
Nedan utgör en kompletterande kostnadsbedömning för bedömt åtgärdsbehov med avseende på 
påvisade halter PAH-M och -H inom del av fastigheten Åsumtorp 54:36.  

Kostnadsbedömning, åtgärder del av fastigheten Åsumtorp 54:36 

I utförd översiktlig miljöteknisk markundersökning (WSP, 2022) inom planområdet för Norra Åsum, 
kunde en föroreningssituation med avseende på PAH-M och -H påvisas inom tidigare bebyggd del av 
fastigheten Åsumtorp 54:36, med påvisade halter överskridande Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för känslig markanvändning (KM). Påvisad förorening har inte avgränsats närmre, men 
bedöms vara kopplad till historisk verksamhet/ tidigare byggnad inom området. Eftersom påvisad 
föroreningssituation redan bedömts begränsad till en mindre yta (≤400m2) motsvarande dagens 
vegetationsdunge, kan avgränsning utföras i samband med att aktuell del exploateras. 

För framtagande av kostnadsbedömning har ett par förenklingar och antagande gjorts: 

• Åtgärdsmålet är Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM
• Föroreningsnivå på massor aktuell för avhjälpande har baserats på påvisade halter PAH-M

och -H, och antas kunna klassas som MKM-massor (halter >KM <MKM)
• Påvisad förorening har endast avgränsats på djupet (0-0,5 m u my) men inte i plan. Förväntat

förorenad yta antas därmed maximalt utgöra 400m2, och volym jord aktuell för avhjälpande
motsvarar därmed 0,5 x 400 = 200 m3

• Densitet för aktuella fyllnadsmassor antas till 1,8 ton/m3; 1,8 x 200 = 360 ton
• Kostnad för transport har antagits till 100 kr/ton, och mottagningskostnaden för MKM-

massor till  200 kr/ton
• Kostnad för återfyllnad till nuvarande marknivå med externt inköpta ersättningsmassor

(naturgrus), har antagits till 200 kr/ton
• Kostnadsbedömningen inkluderar transport och mottagning av massor, men inte tillhörande

arbetsplatsomkostnader, entreprenörarvode, arbetsledning och oförväntade kostnader
• Miljökontroll med slutprovtagning i schaktbotten och schaktväggar, samt provtagning för

klassning av uppkomna massor har grovt uppskattats till en kostnad om 100 000 kr.

En avhjälpandeåtgärd för att efterbehandla föroreningar i jord genom urschaktning ner till halter som 
underskrider känslig markanvändning (KM), inklusive tillhörande miljökontroll samt provtagning för 
klassning av massor, bedöms utifrån en grov uppskattning kosta 280 000 SEK. Med stor sannolikhet 
är dock massor i behov av avhjälpande mindre än de grovt uppskattade 200 m3, en volym som skulle 
kunna minskas genom avgränsande undersökningar/ åtgärdsförberedande undersökningar med 
förklassning av massor in-situ. 
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