
UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE/GRANSKARE
KV Rapsen 6 Markmiljö Patrik Lindgren/Mikael Nilsson

UPPDRAGSNUMMER DATUM
10303391 2021-04-07

WSP Sverige AB
391 25 Kalmar
Besök: Södra Malmgatan 10

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

BEMÖTANDE AV SAMRÅDSYTTRANDE 402-940-21
RAPSEN 6, KALMAR KOMMUN

Syfte
Detta dokument syftar till att bemöta några av de krav avseende kompletteringar som Länsstyrelsen framfört i sitt
samrådsyttrande 402-940-21, daterat 2021-03-01, angående markmiljöundersökning utförd av WSP på fastighet
Rapsen 6 daterad 2020-05-25. Nedan följer de krav om komplettering som vi har uppfattat samt bemötande.

Analys avseende petroleumprodukter
Varken i de ytligt eller djupare provtagna provpunkterna har avvikande lukter så som olja noterats. Provpunkt 20W08
ligger i närheten av det förmodade pannrummet och där finns inga noteringar av oljelukt i samband med
jordprovtagningen i den miljötekniska undersökningen ned till 2,0 m under markytan. Samma provtagningspunkt
utökades ned till 5 m under markytan för den geotekniska utredningen vid samma tillfälle och några noteringar av
oljelukt eller avvikande synintryck gjordes ej till detta djup. I provpunkt 20W01 och 20W08 installerades även
observationsrör för den geotekniska utredningen. För 20W08 var installationsdjupet 4,5 m under markytan. Loddata
visar att grundvattenytan vid mättillfället befann sig ca 3,6 m under markytan, dvs skruvborrning har utförts ca 1,5 m
ned under grundvattenytan utan att oljelukt påträffats.

Grund- och ytvatten är alltid skyddsvärda, samtidigt saknas det i aktuellt område kända enskilda eller allmänna
intressen som ger upphov till extraordinär försiktighet. Aktuell fastighet ligger ej inom vattenskyddsområde eller med
någon ytvattenrecipient i närområdet. Närmaste klassade ytvattenförekomst är kusten, ca 2 km österut.

Eftersom djupare provtagning har utförts i förmodat pannrums närområde utan indikationer av oljeförorening i form av
avvikande lukt eller synintryck kan rimligheten i att kräva ytterligare djupare provtagning samt installation av
grundvattenrör ifrågasättas.

Begränsande faktorer för generella riktvärden avseende tyngre alifater (>C10), vilket kan bedömas vara de mest
sannolika kolvätena utifrån historisk markanvändning, är markmiljön. För markmiljön finns inga akuttoxiska värden
angivna i beräkningsgrunderna för de generella riktvärdena. Det är således snarare en representativ halt för
undersökningsområdet som bör jämföras mot det generella riktvärdet. Sannolikheten för att det förmodade
pannrummet, beaktat de analyser och fältnoteringar som finns tillhanda, skulle medföra så pass höga halter att den
representativa halten överskrider KM bedöms som mycket liten.

Om behov av grundvattenkontroll trots detta bedöms föreligga föreslås observationsröret som sattes i samband med
den geotekniska utredningen ev. användas, förutsatt att det finns kvar och är funktionsdugligt, för uttag av
grundvattenprov avseende petroleumprodukter.
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Fyllnadsmaterial
Vi vill inledningsvis förtydliga att det i vår rapport ej gjorts någon bedömning om att provtaget område i stor
utsträckning består av fyllnadsmaterial.

I de flesta djupare provtagningspunkter, både geotekniska samt miljötekniska har vår bedömning varit att de består av
naturligt avsatt material och att ingen utfyllnad skett sedan plantskoletiden. I några av provtagningspunkterna (20W02,
20W04 samt 20W08) har vi noterat fyllnadsmaterial och det till några meters djup. Dessa provtagningspunkter verkar
vara placerade där tidigare byggnader varit uppförda. Bostadshuset kan med stor sannolikhet ha haft källare som i
dagsläget är igenfylld.

Figur 1. Flygfoto från ca 1975. Äldre byggnader markeras inom röda cirklar. ©Lantmäteriet.

I de ytligt provtagna delområdena har vi ej bedömt provtaget material avseende fyllning/ej fyllning eftersom det med
så ytlig skruvprovtagning är väldigt svårt att med säkerhet avgöra. Dock tyder analyserade halter, i samtliga tre
analysprov överstigande laboratoriets rapporteringsgräns av bekämpningsmedel typiska för plantskoleverksamhet så
som aldrin, dieldrin, DDT, hexaklorbensen, kvintozen, pentakloranilin, pentaklorbensener samt dikofol, att ingen
betydande fyllning skett i provtagna delområden. Vi har i den ytliga skruvprovtagningen ej noterat någon avvikande
lagerföljd, dvs olikartade material, på skruvens övre respektive nedre del, vilket skulle indikera att en ytlig utfyllnad har
skett.

Givetvis kan marken intill befintliga byggnader vara störd eller bestå av fyllning, men samtliga provtagningspunkter är
tagna med god marginal från dessa byggnader.

Sammantaget bedöms ingen betydande utfyllnad av Rapsen 6 ha skett och rimligheten i att kräva djupare provtagning
kan därför ifrågasättas.
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Utökad ytlig provtagning avseende frilandsytor
Vi har inga synpunkter avseende krav på utökad ytlig provtagning på frilandsytorna.


