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1 Uppdraget 

Lantmännen Novare AB har givit Sweco i uppdrag att utföra en översiktlig miljöteknisk 

markundersökning inom kvarteret Brödet 1 i Alster, Karlstads kommun.  

Uppdraget har omfattat följande delmoment: 

- Upprättande av provtagningskarta inför fältprovtagning. 

- Fältprovtagning under en dag med borrbandvagn. 

- Urval av prover för kemisk analys. 

- Sammanställning av analysresultat samt utvärdering av resultaten i föreliggande 

rapport. 

Uppdraget omfattar enbart provtagning av jord. Sediment, mark-, grund- eller ytvatten har 

ej provtagits. 

2 Områdesbeskrivning 

2.1 Läge och markanvändning 

Den berörda fastigheten är belägen i Alster, strax öster om Karlstad, se Figur 2.1. 

Fastigheten är cirka 112 000 m
2
 stor och avgränsas av järnvägen (inlandsbanan) i söder, 

av Lantmannavägen i norr, av Alsterälven i väster och av bostadsområden i öster. 
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Figur 2.1. Karta över Alster med berörd fastighet, kvarteret Brödet 1, markerad med röd ellips. 
Karta från eniro.se. 

 

Fastigheten används idag av Lantmännen för diverse olika typer av verksamhet. Inom 

den norra delen finns en affär, Granngården. Något söder om denna finns en 

maskinanläggning för reparation av traktorer och vägmaskiner. Inom den södra delen av 

fastigheten planeras på sikt bostadsbebyggelse.  

Uppskattningsvis hälften av fastighetens yta är asfalterad eller bebyggd. De asfalterade 

ytorna används i huvudsak till kör- och parkeringsytor. I den centrala delen av området 

återfinns en gräs- och trädbevuxen höjd.  

Enligt SGU:s jordartskarta består ytliga jordlager inom området av postglacial finsand. 

Inom de norra delarna av fastigheten förekommer berg i dagen. Längs med Alsterälven 

förekommer även isälvssediment. 

2.2 Tidigare verksamhet samt förväntade föroreningar 

Kvarteret Brödet har under många år använts som industrifastighet. På bilder från 1920- 

och 1930-talet syns industribyggnader i främst den nordvästra delen av fastigheten, se 

Figur 2.2. Stora delar av verksamheten har omfattat spannmålshantering, men enligt 

uppgift ska även ett tegelbruk ha varit beläget i den norra eller nordvästra delen av 

fastigheten. 
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Figur 2.2. Foto över Alsters industrier med tegelbruket och valskvarnen. Vykortet är troligen från 
1930-talet. Källa: vykort från Alster, http://hem.passagen.se/alano1/alster14.html 

 

Under senare år har Lantmännen bedrivit verksamhet inom fastigheten. Under 1980-

1990-talet användes den gula villa som återfinns strax norr om höjden i mitten av området 

som kontor för Lantmännens lantbrukssäljare. Verksamheten har till stor del innefattat 

uppställning av fordon samt eventuellt lagring av utsäde. Ingen betning ska, enligt uppgift, 

ha förekommit inom fastigheten.  

Baserat på de uppgifter som har framkommit i samband med planering av den nu utförda 

undersökningen är det troligt att eventuella föroreningar inom området domineras av 

organiska föroreningar från olika petroleumprodukter. Lagring av spannmål kan inte 

förväntas ha lett till några betydande föroreningshalter. Uppställning av fordon inom 

området kan ha bidragit till en viss del metaller och organiska föreningar, från exempelvis 

oljor och drivmedelsrester. Generellt förväntas eventuella föroreningshalter i jord inom 

området vara låga.  

2.3 Skydds- och bevarandeintressen 

Hela det berörda området återfinns inom ett område utpekat som av riksintresse för 

kulturminnesvården. Området betecknas K18, Alsterdalen. Uttryck för riksintresset är 

följande: ”Alsters, Gunneruds och Alstrums herrgårdar i nyklassicistisk arkitektur. Alsters 

träkyrka från 1696. Minnessten över Gustaf Fröding från 1921.” Alsterdalen som helhet 

omfattas av skydd för landskapsbilden enligt Naturvårdslagen. Riksintresset Alsterdalen 

överensstämmer i stort med kulturmiljön Alsterdalen (111) enligt kulturmiljöprogrammet 

för Värmlands län. 
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Hela området, inklusive Vänern, omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv. Cirka 400 

meter nordväst om fastighetsgränsen återfinns en badplats. 

Det finns, enligt SGU:s brunnsarkiv, två brunnar med osäkert läge inom fastigheten, se 

Figur 2.2 nedan. Cirka 100 meter öster om fastigheten, inom det bostadsområde som 

återfinns där, finns fyra brunnar med rapporterat fel i läge <100 meter. Söder om berörd 

fastighet, utanför bild nedan, återfinns ytterligare en brunn med osäkert läge. Väster om 

fastigheten återfinns ytterligare ett antal brunnar, men dessa avgränsas från den berörda 

fastigheten av Alsterälven. Det är oklart om det finns fler brunnar i området, eftersom 

SGU:s brunnsarkiv inte omfattar samtliga brunnar utan enbart inrapporterade. Befintliga 

brunnar används, enligt SGU:s brunnsarkiv, främst som energibrunnar. 

Användningsområde för de brunnar med osäkert läge som återfinns inom fastigheten är 

inte angivet i brunnsarkivet, men eftersom både berörd fastighet samt omkringliggande 

bostadsområden har kommunalt vatten och avlopp är det mindre troligt att brunnarna 

används för dricksvattenuttag. 

 

Figur 2.3. Flygfoto över fastigheten med inmarkerade lägen på rapporterade brunnar från SGU:s 
brunnsarkiv. Röda punkter indikerar brunnar med osäkert läge, gula punkter indikerar brunnar med 
fel i läge <100 m. 
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I övrigt återfinns inga områden av särskilt intresse för natur- eller kulturmiljövård i 

anslutning till det berörda området.  

2.4 Aktuella planer 

Den aktuella fastigheten berörs i den nu gällande översiktsplanen för Karlstads kommun, 

Översiktsplan 2006. Av denna framgår att Alster på sikt ska kompletteras med fler 

villatomter. Alster tillhör en av de orter där det finns ett behov av planläggning och 

efterfrågan på villatomter.  

Fastighetsbolaget Lantmännen Novare AB har ansökt om planändring av södra delen av 

fastigheten för att utreda möjligheterna för byggande av bostäder i form av radhus och 

friliggande villor. Planändringen skulle kunna innebära bland annat en avgränsning av 

fastigheten. Planområdesgränsen framgår av Figur 2.4 nedan. 
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Figur 2.4. Flygfoto över berörd fastighet med markerad plangräns (streckad linje), planerade och 
befintliga byggnader (skrafferade områden) samt satta borrpunkter i samband med den 
miljötekniska markundersökningen. 
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3 Genomförda undersökningar 

En undersökning omfattande jordprovtagning i 9 punkter genom skruvborrning med 

borrbandvagn genomfördes 2011-05-30. Skruvborrningen utfördes av Sweco 

Infrastructure i Karlstad och medverkande på platsen var även personal från Sweco 

Environment i Örebro. För placering av punkter, se Bilaga 1 samt Figur 2.4 ovan. 

Den maskindrivna skruvborren drevs genom fyllnadsmaterialet ned tills bedömt naturliga, 

opåverkade jordlager påträffades. Samlingsprov togs ut i glasburk varje halvmeter eller 

vid jordartsförändring. Under provtagning noterades jordart, färg, eventuell lukt och 

eventuell synlig förorening.  

Baserat på fältprotokoll som upprättades samt eventuella syn- och luktintryck valdes tio 

prover ut för kemisk analys med avseende på metaller och tio med avseende på 

organiska föroreningar. Urvalet styrdes främst av syn- och luktintryck och gjordes för att 

kontrollera om jordprovet var förorenat eller ej. Fyra prover sändes dessutom för analys 

med avseende på TOC (totalt organiskt kol). De kemiska analyserna utfördes av 

ALcontrol AB i Linköping, vilka är ackrediterade för de genomförda analyserna. 

4 Resultat 

I samband med den miljötekniska markundersökningen utfördes en okulär 

jordartsbedömning av provtagna jordlager. Enligt denna bestod jordlagren inom området 

mestadels av fyllning ner till ett djup av cirka 0,5-1,5 meter under markytan, i ett fall dock 

ner till 2,5 meter under markytan. Fyllningen underlagrades mestadels av sand eller 

grusig sand, vilken i sin tur underlagrades av lera i vissa fall. För fullständigt fältprotokoll, 

se Bilaga 2. 

En sammanställning av samtliga analysresultat jämfört med Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark
1
 redovisas i Bilaga 3. Kopior på analysprotokoll redovisas i 

Bilaga 4.  

Vad gäller petroleumprodukter (alifater, aromater, BTEX och PAH) underskrider samtliga 

uppmätta halter Naturvårdsverkets riktvärden. I några prov detekteras låga halter tyngre 

alifater (>C16-C35). Samtliga övriga halter av alifater, aromater och BTEX underskrider 

laboratoriets rapporteringsgränser. I ett fåtal punkter (1101 0-0,5 m, 1104 0,5-1 m, 1107 

0,5-1 m samt 1108 0,5-1 m) har halter av PAH påträffats, dock underskridande 

Naturvårdsverkets generella riktvärden med god marginal. 

Analysresultaten för metaller visar att halterna i två punkter (1101 och 1104) överskrider 

Naturvårdsverkets generella riktvärden. Analyser från dessa punkter redovisas i Tabell 

4.1 nedan. 

                                                      
1
 Naturvårdsverket, 2009: Riktvärden för förorenad mark – Modellbeskrivning och 

vägledning, NV rapport 5976. 
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Tabell 4.1. Sammanställning av analysresultat gällande metaller för punkt 1101 och 1104 jämfört 
med Naturvårdsverkets generella riktvärden. KM= känslig markanvändning, MKM= mindre känslig 
markanvändning. 

Parameter Enhet KM MKM 1101 1104 

Nivå       0-0,5 m 0,5-1 m 0,05-0,5 m 0,5-1 m 1-1,5 m 1,5-2 m 

TS_105°C %    86,7 91,5 89,1 75 88,4 82,9 

Antimon mg/kg TS 12 30 1,6  <0,97 2,5 3,4  <0,91  <0,76 

Arsenik mg/kg TS 10 25 17  <2,4 17 32 2,8  <2,2 

Barium mg/kg TS 200 300 210 29 410 280 99 110 

Bly mg/kg TS 50 400 14 6,7 16 45 24 25 

Kadmium mg/kg TS 0,5 15  <0,20  <0,19  <0,20  <0,19  <0,19  <0,18 

Kobolt mg/kg TS 15 35 7,1 3,3 8,8 13 3,4 2,7 

Koppar mg/kg TS 80 200 20 5 24 83 17 20 

Krom mg/kg TS 80 150 14 3,9 12 19 4,3 3,4 

Kvicksilver mg/kg TS 0,25 2,5 0,017 0,033 0,017 0,036 0,14 0,33 

Molybden mg/kg TS 40 100 1 0,58 1,1 3,3 0,81 1,2 

Nickel mg/kg TS 40 120 11 2,8 19 39 4 2,7 

Vanadin mg/kg TS 100 200 36 30 58 200 24 10 

Zink mg/kg TS 250 500 44 28 110 120 65 79 

 

Som kan utläsas av Tabell 4.1 överskrider halterna av arsenik, barium, koppar och 

vanadin Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM i två punkter inom området (1101 

samt 1104). I en av punkterna, 1104, överskrids även riktvärdet för MKM gällande 

arsenik, barium och vanadin. I punkt 1104, 1,5-2 meter under markytan, har även 

kvicksilver påträffats i halter överskridande KM.  

I övriga punkter inom området har metaller detekterats enbart i låga halter, se Bilaga 3. 

5 Bedömning 

Fastigheten är cirka 112 000 m
2
 stor, skruvborrningar har utförts i 9 punkter och 20 prov 

har sänts för analys på laboratorium. Varje provpunkt inom den nu utförda fastigheten 

representerar därmed cirka 13 000 m
2
. Fastigheten har en förhållandevis stor yta med ett 

begränsat antal prov varför bedömningen nedan blir av en mer översiktlig karaktär. 

Resultaten från den nu genomförda undersökningen tyder på att äldre och nuvarande 

verksamhet har förorenat jordlagren inom fastigheten i viss utsträckning. Det är troligt att 

eventuella föroreningar är begränsade till fyllnadsmaterialet inom fastigheten och därmed 

till det översta jordlagret. Vidare har föroreningar i halter högre än Naturvårdsverkets 

generella riktvärden, enbart påträffats inom den norra delen av området (norr om den 

gräsbeklädda höjden).  
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Uppskattningsvis hälften av fastigheten är asfalterad eller bebyggd, undantaget en höjd i 

mitten av fastigheten. På höjden har ingen verksamhet bedrivits, varför det inte är troligt 

att det skulle förekomma föroreningar på denna. Detta innebär att infiltration av 

regnvatten genom potentiellt förorenade jordlager begränsas till stor del av asfalt och/eller 

byggnader. Spridningsrisken för eventuella föroreningar bedöms därför som liten. 

En riskbedömning har genomförts där uppmätta halter har jämförts med generella 

riktvärden för förorenad mark framtagna av Naturvårdsverket. De generella riktvärdena 

betraktar fyra skyddsobjekt; människor som vistas i området, markmiljön inom området, 

grundvattnet samt ytvattnet. Vid beräkning av hälsorisker tas hänsyn till sex olika 

exponeringsvägar; intag av jord, hudkontakt, inandning av damm, inandning av ånga, 

intag av dricksvatten samt intag av växter (de två senaste betraktas enbart i de fall 

känslig markanvändning, KM, bedöms gälla). Utöver hälsorisker tar riktvärdena även 

hänsyn till skydd mot effekter i markmiljön inom området samt att grundvatten och 

ytvatten skyddas mot påverkan på grund av spridning. Det slutgiltiga riktvärdet väljs som 

det lägsta av de värden som avser skydd av hälsa, markmiljö, grundvatten eller ytvatten. I 

Tabell 5.1 nedan redovisas ”delriktvärdena” och de generella riktvärdena för arsenik, 

barium, koppar, kvicksilver och vanadin vid KM respektive MKM. 

 

Tabell 5.1. Sammanställning av ingående delriktvärden och gällande generellt riktvärde för arsenik, 
barium, koppar, kvicksilver och vanadin. Värdena i den övre tabellen gäller för KM och i den undre 
för MKM. Samtliga halter anges i mg/kg TS. Gråmarkerade celler indikerar att detta värde är 
styrande för riktvärdet. 

Riktvärden- KM 

Ämne 
Hälsorisk- 
baserat 
riktvärde 

Skydd av 
markmiljö 

Spridning (mg/kg) 
Riktvärde 

hälsa, miljö, 
spridning 

Bakgrunds- 
halt 

Avrundat 
riktvärde Skydd mot 

fri fas 
Skydd av  

grundvatten 
Skydd av 
ytvatten 

Arsenik 0,39 20 ej aktuell 22 360 0,39 10 10 

Barium 420 200 ej aktuell 6100 48000 200 80 200 

Koppar 2200 80 ej aktuell 430 2400 80 30 80 

Vanadin 310 100 ej aktuell 430 2000 100 40 100 

Kvicksilver 0,27 5 ej aktuell 2,2 6 0,27 0,1 0,25 

Riktvärden-MKM 

Ämne 
Hälsorisk- 
baserat 
riktvärde 

Skydd av 
markmiljö 

Spridning (mg/kg) 
Riktvärde 

hälsa, miljö, 
spridning 

Bakgrunds- 
halt 

Avrundat 
riktvärde Skydd mot 

fri fas 
Skydd av  

grundvatten 
Skydd av 
ytvatten 

Arsenik 25 40 ej aktuell 70 360 25 10 25 

Barium 10000 300 ej aktuell 20000 48000 300 80 300 

Koppar 96000 200 ej aktuell 1400 2400 200 30 200 

Vanadin 4700 200 ej aktuell 1400 2000 200 40 200 

Kvicksilver 2,4 10 ej aktuell 7 6 2,4 0,1 2,5 
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Fastigheten i sin nuvarande form bedöms utgöra ett typiskt MKM-område (mindre känslig 

markanvändning). Enligt Naturvårdsverkets modell antas exponerade grupper på ett 

MKM-område vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt 

barn och äldre som vistas i området tillfälligt. Området är inte inhägnat, vilket innebär att 

det kan utnyttjas för rekreation. Närheten till Vänern och till Alsters Herrgård gör att det är 

möjligt att viss rekreation förekommer inom området, men på grund av den lättare 

industriverksamhet som förekommer är den troligen begränsad.  Mot bakgrund av detta 

bedöms riktvärdena för MKM vara tillämpliga inom området, men även KM kommer att 

diskuteras nedan eftersom fastigheten på sikt planeras att utnyttjas för bostadsändamål. I 

den nu utförda översiktliga miljötekniska markundersökningen har förhöjda halter av 

främst metaller påträffats inom fastigheten. Halterna av arsenik, barium, koppar, 

kvicksilver och vanadin överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM i två 

punkter (1101 och 1104). I en punkt, 1104, överskrider halterna arsenik och vanadin även 

det generella riktvärdet för MKM. Samtliga rapporterade halter av petroleumprodukter 

underskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden. Metallerna är troligen begränsade 

till de fyllnadsmassor som återfinns inom större delen av fastigheten. Framför allt vid 

punkt 1104 (se Bilaga 1 eller Figur 2.4 ovan) har fyllnadsmassor av en större mäktighet 

påträffats. Här har även de högsta halterna av föroreningar påträffats. Anmärkningsvärt 

är att kvicksilver har påträffats i nära nog samtliga analyserade provpunkter (se Bilaga 3) 

men i högst halter i punkt 1104. Enligt uppgift ska utsädet dock inte ha betats med 

kvicksilver.  

Som kan utläsas av Tabell 5.1 styrs riktvärdena för arsenik och kvicksilver, vid både KM 

och MKM, av ett ”hälsoriskbaserat riktvärde”. Riktvärdena för barium, koppar och 

vanadin, vid både KM och MKM, styrs däremot av ”skydd av markmiljön”.  De 

hälsoriskbaserade riktvärdena för samma ämnen är betydligt högre. På en fastighet likt 

denna, där marken i princip består av grövre fyllning med hårdgjord yta kan det naturliga 

markekosystemet antas vara stört sedan tidigare. Med nuvarande markanvändning 

bedöms inga eller mycket låga risker för människors hälsa och/eller miljön föreligga inom 

fastigheten. Detta mot bakgrund av att människor bedöms kunna exponeras för 

föroreningar i fyllnadsmassorna i mycket begränsad utsträckning. Vidare kan medelhalten 

arsenik beräknas till cirka 12 mg/kg TS
2
 vilket underskrider riktvärdet för MKM med god 

marginal. 

Den nu utförda miljötekniska markundersökningen är, som har beskrivits ovan, av en 

mycket översiktlig karaktär. Inför en förändring av markanvändningen bedöms 

kompletterande undersökningar behöva genomföras. Förslagsvis genomförs en förtätning 

av provpunkterna, främst i anslutning till punkt 1104 samt i anslutning till de planerade 

bostäderna i den södra delen av fastigheten. Efter att resultaten erhållits bör den 

genomförda riskbedömningen uppdateras. 

                                                      
2
 För medelvärdesberäkning har halter under rapporteringsgränsen satts till halva 

rapporteringsgränsen. Detta innebär att medelvärdet kan vara både över- och 
underskattat. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 

Den nu utförda miljötekniska markundersökningen visar på viss förekomst av metaller i 

halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden. Halter av metaller har främst 

påträffats i de nordvästra delarna av fastigheten. Utifrån nuvarande markanvändning 

bedöms dock inga eller mycket låga risker för människors hälsa och/eller miljön föreligga 

inom fastigheten. 

Den nu utförda miljötekniska markundersökningen samt bedömning av erhållna resultat, 

är av en mycket översiktlig karaktär. Eftersom föroreningar har påträffats i punkterna 

1101 och 1104 (se Bilaga 1) bör en kompletterande provtagning av jord genomföras i 

dessa delar av fastigheten inför den planerade bostadsbebyggelsen. En komplettering i 

form av förtätning av provpunkter bör även genomföras i anslutning till planerade 

bostadsbyggnader i den södra delen av fastigheten. De föreslagna kompletterande 

undersökningarna skulle möjliggöra en säkrare bedömning av fastighetens lämplighet för 

bostadsändamål.  

Eftersom det förekommer halter av metaller överskridande Naturvårdsverkets generella 

riktvärden inom fastigheten bör inte massor från området hanteras utan vissa restriktioner 

i det fall schaktning skulle behöva utföras. Bortschaktade massor med oacceptabelt höga 

halter föroreningar bör transporteras till lämplig deponi eller annan 

mottagningsanläggning.  

Eftersom det förekommer ämnen i halter överstigande Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för KM och/eller MKM bör miljökontoret i Karlstads kommun, enligt 10 kapitlet 

11§ i Miljöbalken, underrättas om resultaten av föreliggande undersökning. 
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Bilaga 1

±

0 100 20050 Meter

Teckenförklaring

CBorrpunkter



1 0-0,5 Fyllning/sand, grus och sten Tegelinnehål

2 0,5-1,0 Fyllning grus

3 1,0-1,5 Fyllning grus Lite osäkert om fyllnad, men troligen, då tegelinnehåll

4 1,5-2,0 Grusig sand Relativt kompakt lager, känns som att det är orört

5 2,0-2,2 Grusig sand Något fuktigt prov. Vid 2,2 går i berg, stannar på detta 

djup.

1 0-0,5 Fyllning/ grusig sand. 

2 0,5-1,0 Fyllning/ grusig sand. Någor mer sand än i lagret ovan, dock grusig sand.

3 1,0-1,5 Fyllning? Sand Oklart om fyllnad, troligen naturligt.

4 1,5-1,8 Sandig lera Sand med lerinslag

5 1,8-2,0 Lera Bedöms som naturlig och mycket tät. Stannar vid 2,2 m 

djup. 

1 0,1-0,5 Fyllning grus Det översta ca 10 cm var asfalt, som ej togs med i 

provet.

2 0,5-0,7 Fyllning grus

3 0,7-1,0 Lerig sand Grå lera med inslag av sand

4 1,0-1,5 Lera Naturlig, tät lera. Stannar på 1,5 m djup.

1 0,05-0,5 Fyllning grus Det översta ca 5 cm var asfalt, som ej togs med i provet. 

Aningen tegelfärgat prov

2 0,5-1,0 Fyllning grus Rödfärgat samt lite svart material. Dock ingen direkt 

lukt.

3 1,0-1,5 Fyllning sand Mörk sand

4 1,5-2,0 Fyllning sand

5 2,0-2,5 Fyllning sand Det tar stopp på 2,5 m. Det kan ev vara fyllning under, 

men borren tar sig inte igenom, dock troligen morän.

1 0,05-0,5 Fyllning/ grusig sand. Det översta ca 5 cm var asfalt, som ej togs med i provet.

2 0,5-0,75 Fyllning/ grusig sand. Svartfärgat material. Ingen direkt lukt, men färgar 

handsken. Ev. sot?

3 0,75-1,0 Fyllning/ grusig sand. Inslag av det svarta materialt, mestadels ljus grusig 

sand.
4 1,0-1,5 Fyllning/ grusig sand. Ljust material, ingen direkt infärgning av det svarta 

materialet.
5 1,5-1,9 Sand Bedöms vara naturligt.

6 1,9-2,5 Siltig lera Silt med inslag av lera.

7 2,5-3,0 Lera Naturlig tät lera. Stannar 

1 0,05-0,5 Fyllning grus Det översta ca 5 cm var asfalt, som ej togs med i provet.

2 0,5-0,8 Fyllning sand

3 0,8-1,0 F? Sandigt grus Oklart om naturligt. Något mörkare än skiktet ovan. 

Brun färg + stenar
4 1,0-1,5 Sand Rödfärgat material

5 1,5-1,8 Sand Rödbrun färg. Fuktigt.

6 1,8-2,2 Sandigt grus, sten "Pinnmo" Lite större stenar i sandigt material

7 2,2-3,5 Siltig sand Gråfärgat, fuktigt prov

8 3,5-4,0 Siltig sand Gråfärgat, fuktigt prov

9 4,0-4,5 Siltig sand Svårt att komma djupare, stannar här. Materialet 

bedöms vara naturligt och orört. Stannar på 4,5 m djup.

1 0,05-0,5 Fyllning grus Inslag av tegelrester. Det översta ca 5 cm var asfalt, 

som ej togs med i provet.

2 0,5-1,0 Fyllning grus Inslag av tegel

3 1,0-1,5 Sand Bedöms som naturligt

4 1,5-1,9 Sand

5 1,9-2,2 Silt

6 2,2-2,5 Lera Naturlig, tät lera. Stannar på 2,5 m djup.

1 0-0,5 Fyllning grus Lite mull överst, men mestadels fyllnadsmaterial

2 0,5-1,0 Fyllnig sand Mörkt material. Fuktigt

3 1,0-1,5 Sandig grus, sten "Pinnmo" Lite större stenar i sandigt material. Kommer 

ej djupare än så med borren, stannar på 1,5 m djup.

1 0,05-0,5 Fyllning grus Det översta ca 5 cm var asfalt, som ej togs med i provet.

2 0,5-1,0 Sandig silt Varvigt material

3 1,0-1,5 Grusig sand Rödfärgat prov

4 1,5-1,6 Grus, sand, sten Brunfärgat prov. Större stenar gör att vi ej kommer 

djupare än så här, stannar på 1,6 m djup.

1108

1109

Jordart

1105

1106

1104

1101

Anmärkning

Bilaga 2- Fältprotokoll

1102

Provtagningspunkt Nivå

1007

1103

Djup
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Parameter Enhet KM MKM 1109

Nivå 0-0,5 0,5-1 1-1,5 0-0,5 1,8-2 0,1-0,5 0,5-0,7 0,05-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 0,5-0,75 0,75-1 0,05-0,5 0,5-0,8 0,8-1 1,5-1,8 0,05-0,5 0,5-1 0-0,5 0,5-1 0,05-0,5

glödrest % av TS - - - - 98,9 - - - - - - 79,5 - - - - 99,6 - - - - -

glödförlust % av TS - - - - 1,1 - - - - - - 20,5 - - - - 0,4 - - - - -

TOC % av TS - - - - 0,63 - - - - - - 12 - - - - 0,23 - - - - -

TS_105°C % 86,7 91,5 89,3 91,3 83,3 95,7 93,6 89,1 75 88,4 82,9 73,1 87,8 97,1 92 90,4 87 92 92,3 92,2 85,9 91,2

alifater >C5-C8 mg/kg TS 12 80  <3  <3  <3 - -  <3 - -  <3 - -  <3  <3 -  <3  <3 -  <3  <3 -  <3  <3

alifater >C8-C10 mg/kg TS 20 120  <5  <5  <5 - -  <5 - -  <5 - -  <5  <5 -  <5  <5 -  <5  <5 -  <5  <5

alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500  <10  <10  <10 - -  <10 - -  <10 - -  <10  <10 -  <10  <10 -  <10  <10 -  <10  <10

alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500  <10  <10  <10 - -  <10 - -  <10 - -  <10  <10 -  <10  <10 -  <10  <10 -  <10  <10

alifater >C5-C16 mg/kg TS 100 500  <10  <10  <10 - -  <10 - -  <10 - -  <10  <10 -  <10  <10 -  <10  <10 -  <10  <10

alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 14  <10 20 - -  <10 - -  <10 - - 22  <10 -  <10  <10 -  <10  <10 - 11  <10

aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50  <1  <1  <1 - -  <1 - -  <1 - -  <1  <1 -  <1  <1 -  <1  <1 -  <1  <1

aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15  <1  <1  <1 - -  <1 - -  <1 - -  <1  <1 -  <1  <1 -  <1  <1 -  <1  <1

aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30  <1  <1  <1 - -  <1 - -  <1 - -  <1  <1 -  <1  <1 -  <1  <1 -  <1  <1

bensen mg/kg TS 0,012 0,04  <0,005  <0,005  <0,005 - -  <0,005 - -  <0,005 - - 0,058  <0,005 -  <0,005  <0,005 -  <0,005  <0,005 -  <0,005  <0,005

toluen mg/kg TS 10 40  <0,1  <0,1  <0,1 - -  <0,1 - -  <0,1 - -  <0,1  <0,1 -  <0,1  <0,1 -  <0,1  <0,1 -  <0,1  <0,1

etylbensen mg/kg TS 10 50  <0,1  <0,1  <0,1 - -  <0,1 - -  <0,1 - -  <0,1  <0,1 -  <0,1  <0,1 -  <0,1  <0,1 -  <0,1  <0,1

summa xylener mg/kg TS 10 50  <0,1  <0,1  <0,1 - -  <0,1 - -  <0,1 - -  <0,1  <0,1 -  <0,1  <0,1 -  <0,1  <0,1 -  <0,1  <0,1

TEX. summa mg/kg TS  <0,15  <0,15  <0,15 - -  <0,15 - -  <0,15 - -  <0,15  <0,15 -  <0,15  <0,15 -  <0,15  <0,15 -  <0,15  <0,15

naftalen mg/kg TS  <0,03  <0,03  <0,03 - -  <0,03 - -  <0,03 - -  <0,03  <0,03 -  <0,03  <0,03 -  <0,03  <0,03 -  <0,03  <0,03

acenaftylen mg/kg TS  <0,03  <0,03  <0,03 - -  <0,03 - -  <0,03 - -  <0,03  <0,03 -  <0,03  <0,03 -  <0,03  <0,03 - 0,032  <0,03

acenaften mg/kg TS  <0,03  <0,03  <0,03 - -  <0,03 - -  <0,03 - -  <0,03  <0,03 -  <0,03  <0,03 -  <0,03  <0,03 -  <0,03  <0,03

fluoren mg/kg TS  <0,03  <0,03  <0,03 - -  <0,03 - -  <0,03 - -  <0,03  <0,03 -  <0,03  <0,03 -  <0,03  <0,03 -  <0,03  <0,03

fenantren mg/kg TS 0,079  <0,03  <0,03 - -  <0,03 - - 0,088 - -  <0,03  <0,03 -  <0,03  <0,03 -  <0,03 0,095 - 0,033  <0,03

antracen mg/kg TS  <0,03  <0,03  <0,03 - -  <0,03 - -  <0,03 - -  <0,03  <0,03 -  <0,03  <0,03 -  <0,03  <0,03 -  <0,03  <0,03

fluoranten mg/kg TS 0,17  <0,03  <0,03 - -  <0,03 - - 0,13 - -  <0,03  <0,03 -  <0,03  <0,03 -  <0,03 0,23 - 0,076  <0,03

pyren mg/kg TS 0,13  <0,03  <0,03 - -  <0,03 - - 0,14 - -  <0,03  <0,03 -  <0,03  <0,03 -  <0,03 0,14 - 0,068  <0,03

bens(a)antracen mg/kg TS 0,045  <0,03  <0,03 - -  <0,03 - -  <0,03 - -  <0,03  <0,03 -  <0,03  <0,03 -  <0,03 0,066 - 0,044  <0,03

krysen mg/kg TS 0,081  <0,03  <0,03 - -  <0,03 - - 0,053 - -  <0,03  <0,03 -  <0,03  <0,03 -  <0,03 0,12 - 0,052  <0,03

bens(b)fluoranten mg/kg TS 0,092  <0,03  <0,03 - -  <0,03 - - 0,065 - -  <0,03  <0,03 -  <0,03  <0,03 -  <0,03 0,16 - 0,073  <0,03

bens(k)fluoranten mg/kg TS  <0,03  <0,03  <0,03 - -  <0,03 - -  <0,03 - -  <0,03  <0,03 -  <0,03  <0,03 -  <0,03 0,069 -  <0,03  <0,03

bens(a)pyren mg/kg TS 0,049  <0,03  <0,03 - -  <0,03 - - 0,04 - -  <0,03  <0,03 -  <0,03  <0,03 -  <0,03 0,1 - 0,04  <0,03

dibens(ah)antracen mg/kg TS  <0,03  <0,03  <0,03 - -  <0,03 - -  <0,03 - -  <0,03  <0,03 -  <0,03  <0,03 -  <0,03  <0,03 -  <0,03  <0,03

benso(ghi)perylen mg/kg TS 0,035  <0,03  <0,03 - -  <0,03 - - 0,038 - -  <0,03  <0,03 -  <0,03  <0,03 -  <0,03 0,1 -  <0,03  <0,03

indeno(123cd)pyren mg/kg TS 0,038  <0,03  <0,03 - -  <0,03 - - 0,035 - -  <0,03  <0,03 -  <0,03  <0,03 -  <0,03 0,073 - 0,032  <0,03

PAH. summa cancerogena mg/kg TS 0,31  <0,15  <0,15 - -  <0,15 - - 0,19 - -  <0,15  <0,15 -  <0,15  <0,15 -  <0,15 0,59 - 0,24  <0,15

PAH. summa övriga mg/kg TS  <2  <2  <2 - -  <2 - -  <2 - -  <2  <2 -  <2  <2 -  <2  <2 -  <2  <2

PAH. summa L mg/kg TS 3 15  <0,03  <0,03  <0,03 - -  <0,03 - -  <0,03 - -  <0,03  <0,03 -  <0,03  <0,03 -  <0,03  <0,03 - 0,032  <0,03

PAH. summa M mg/kg TS 3 20 0,38  <0,05  <0,05 - -  <0,05 - - 0,36 - -  <0,05  <0,05 -  <0,05  <0,05 -  <0,05 0,47 - 0,18  <0,05

PAH. summa H mg/kg TS 1 10 0,34  <0,08  <0,08 - -  <0,08 - - 0,23 - -  <0,08  <0,08 -  <0,08  <0,08 -  <0,08 0,69 - 0,24  <0,08

110811061101 1102 1105 11071103 1104
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Parameter Enhet KM MKM 1109

Nivå 0-0,5 0,5-1 1-1,5 0-0,5 1,8-2 0,1-0,5 0,5-0,7 0,05-0,5 0,5-1 1-1,5 0,5-0,75 0,75-1 0,05-0,5 0,5-0,8 0,8-1 1,5-1,8 0,05-0,5 0,5-1 0-0,5 0,5-1 0,05-0,5

Antimon mg/kg TS 12 30 1,6  <0,97 - 1,3 -  <0,74  <0,90 2,5 3,4  <0,91  <0,76  <0,97  <0,97  <0,97 - - -  <0,98  <0,97  <0,99 -  <0,99

Arsenik mg/kg TS 10 25 17  <2,4 -  <2,4 -  <2,0  <2,5 17 32 2,8  <2,2 3,8 5,7  <2,5 - - -  <2,4 2,7  <2,4 - 6

Barium mg/kg TS 200 300 210 29 - 28 - 31 32 410 280 99 110 52 22 16 - - - 30 33 17 - 12

Bly mg/kg TS 50 400 14 6,7 - 26 - 8,3 4,4 16 45 24 25 4,6 6,2  <2,0 - - - 6,6 9,1 4,8 - 2,7

Kadmium mg/kg TS 0,5 15  <0,20  <0,19 -  <0,19 -  <0,16  <0,20  <0,20  <0,19  <0,19  <0,18  <0,20  <0,20  <0,20 - - -  <0,20  <0,19  <0,19 -  <0,20

Kobolt mg/kg TS 15 35 7,1 3,3 - 3,5 - 4,4 4,4 8,8 13 3,4 2,7 1,9 1,1 3,1 - - - 2,4 2,8 3,1 - 2,6

Koppar mg/kg TS 80 200 20 5 - 6,6 - 7,2 5,6 24 83 17 20 4,2 1,4 4,5 - - - 3,3 5,6 5 - 4,9

Krom mg/kg TS 80 150 14 3,9 - 7,3 - 5,7 7,6 12 19 4,3 3,4 2,8 2 4,2 - - - 6,8 4,5 4 - 4,2

Kvicksilver mg/kg TS 0,25 2,5 0,017 0,033 - 0,02 -  <0,013  <0,013 0,017 0,036 0,14 0,33 0,016 0,019  <0,013 - - -  <0,013 0,023  <0,013 -  <0,013

Molybden mg/kg TS 40 100 1 0,58 - 0,4 - 0,37 0,44 1,1 3,3 0,81 1,2  <0,39  <0,39  <0,39 - - -  <0,39 0,46 0,47 -  <0,40

Nickel mg/kg TS 40 120 11 2,8 - 4,1 - 3,6 4,1 19 39 4 2,7 1,7 1,1 3,4 - - - 2,2 2,8 3,4 - 2,1

Vanadin mg/kg TS 100 200 36 30 - 12 - 14 13 58 200 24 10 6,3 3,8 8,6 - - - 9,5 11 9,7 - 11

Zink mg/kg TS 250 500 44 28 - 35 - 34 38 110 120 65 79 42 12 17 - - - 24 24 29 - 16

1107 11081101 1102 1103 1104 1105 1106
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