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1 INLEDNING OCH SYFTE 

WSP Sverige AB har fått i uppdrag av KIFAB i Kalmar AB att genomföra en 
historisk inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten 
Norrgård 4 i Kalmar. Markprovtagningen har genomförts i två etapper.  

På fastigheten har historiskt en rad olika verksamheter bedrivits sedan 1800-talets 
mitt. Fastigheten planeras nu för bostäder (bostadsmark).  

Undersökningen syftar till att: 

 Utreda huruvida tidigare verksamheter eller tillfört fyll orsakat förorening i 
mark. 

 Bedöma eventuella risker med påvisade föroreningar i fyllnadsmaterial.  

 Utföra historisk inventering för att utreda huruvida tidigare verksamheter 
som bedrivits i byggnaderna kan misstänkas orsakat förorening och om 
vidare utredningsbehov av inomhusmiljön föreligger. 

2 OMRÅDESBESKRIVNING 

Fastigheten Norrgård 4 är belägen i Kalmar, se figur 1. 

 
Figur 1. Översiktsbild Kalmar. Fastighetens lokalisering visas med inom svart markering. ©Lantmäteriet.  

Fastigheten Norrgård 4 är ca 6 550 m2 varav ca 2 500 m2 utgörs av byggnad med 
källarplan samt en mindre innergård. På den aktuella fastigheten finns en större 
huvudbyggnad från 1800-talet som fram tills nyligen brukats åt skolverksamhet 
(Linnéuniversitet). I en del av fastigheten förekommer ett källarplan.  
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Markområdet är relativt flackt. Intill byggnaderna består markbeläggningen av 
finkornigt grus som ger möjlighet till infiltration. Enligt SGU:s jordartskarta utgörs 
den naturliga jordarten av sandig morän (SGU, 2020). Byggnaden omges därefter 
av hårdgjorda ytor i form av stenläggningar och asfalt. Fastigheten angränsar mot 
grönområden i norr, öst och söder. Mot öster går även Norra vägen. I väst gränsar 
fastigheten mot en annan tidigare skolbyggnad.  

Markanvändningen i nuvarande detaljplan anger skola (Kalmar kommun, 1996).  

3 VERKSAMHETSBESKRIVNING & 
HISTORISK REDOGÖRELSE 

3.1 TIDIGARE MARKANVÄNDNING 

Byggnaden uppfördes ursprungligen av en stiftelse med uppgift att skapa en 
uppfostringsanstalt för föräldralösa och vanvårdade pojkar. Barnen fick möjlighet att 
utbilda sig inom snickeri, smide, skomakeri, skräddaryrket jordbruk mm. Anstalten 
upphörde 1942 och verksamheten flyttade. Kring Norrgård anlades en park som 
blev början till ett större sammanhängande parkområde på västra Malmen. På 
Norrgårdsområdet fanns även en trädgårdsmästarbostad belägen. Under andra 
världskriget användes byggnaden som militäranläggning (Kalmar kommun, 2020). 

Enligt uppgifter grundades Verkstads AB OGO 1947 och låg i en flygel till 
huvudbyggnaden. Verkstaden tillverkade fälgar för lantbruksmaskiner samt 
reparerade bil-, och lastbilshjul. Verksamheten omfattade plåtarbeten, svetsning och 
skärande bearbetning. Verkstadsbyggnaden är sedan länge riven och verksamheten 
flyttade från platsen på 1960-talet (EBH-stödet, 2012).  

Objektet har ID-nr F0880-6166 / 135 573 i Länsstyrelsens EBH-stöd och har 
tilldelats primär bransch ”Verkstadsindustri - utan halogenerade lösningsmedel” samt 
”Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier” som sekundär bransch. Objektet är 
identifierat men saknar riskklass (EBH-stödet, 2012). Se historiska flygfoton i figur 2 
och 3.  

I modern tid har Norrgård hyrts ut till Televerket under en period innan Linnéuniversitetet 
övertog byggnaden som undervisningslokaler 1979 (Kalmar kommun, 2020). 
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Figur 2. Flygfoto över fastigheten från 1957. © Lantmäteriet. 

 
Figur 3. Flygfoto över fastigheten från 1972. © Lantmäteriet. 
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3.2 NUVARANDE MARKANVÄNDNING 

Markområdet är sedan tidigare bebyggt med ett antal sammanlänkande byggnader. 
Fram till nyligen har byggnaderna använts som undervisningslokaler för 
Linnéuniversitetet. Byggnaderna står idag tomma. Nutida flygfoto visas i figur 4.  

 
Figur 4. Nutida flygfoto över fastigheten. © Lantmäteriet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
10313671 •  ÖMMU Norrgård 4  | 9   

3.3 PLANERAD MARKANVÄNDNING 
Fastigheten Norrgård 4 planeras nu för ändrad markanvändning. Från skola till 
bostäder. Se förslag på utformning av fastigheten i figur 5 (Kalmar kommun, 2020).  

 
Figur 5. Planförslag, Norrgård 4.  

4 TIDIGARE UTREDNINGAR 

WSP har inom ramen av detta uppdrag ingen kännedom om någon tidigare utförd 
miljöteknisk markundersökning.  

Under 1992 genomförde J&W geoteknisk utredning i samband med byggnation på 
dåvarande fastighet Norrgård 1. Undersökningen visade på att jordlagren utgörs av 
ett ca 0,3–1,0 meter mäktigt fyllnadslager. Fyllningen består av mull, grus, sand, silt 
mm. Under fyllningen påträffas fast lagrat friktionsmaterial, siltig grusig sand (J&W, 
1992).  

5 GENOMFÖRANDE AV 
UNDERSÖKNINGEN 

Undersökningens upplägg och omfattning grundar sig på sådan information som 
framkommit och funnits tillgänglig under den historiska inventeringen genom 
kartmaterial, MIFO-blanketter och tidigare undersökningar.  

Markprovtagning har utförts i två etapper. Inledande skruvprovtagning i totalt åtta 
provpunkter genomfördes 2020-12-14 av Per Samskog och Simon Hallström, 
WSP. Kompletterande undersökning genom provgropsgrävning i tre provpunkter 
genomfördes 2021–04–15 av Vilhelm Bard, WSP. Utöver markundersökning har 
även platsbesök i lokalerna genomförts tillsammans med tidigare vaktmästare på 
Linnéuniversitetet under 2021–04–20. Medverkande från WSP var Mikael Nilsson.  
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5.1 AVGRÄNSNING 

Undersökningen är begränsad till sådana ytor som är tillgängliga för provtagning. 
Sådana ytor där undersökning inte går att genomföra, exempelvis under befintliga 
byggnader och betongplattor omfattas ej av denna undersökning. Eventuella 
föroreningar som kan kopplas till byggnader i form av olika val av byggmaterial 
exkluderas i detta skede. Ingen installation av grundvattenrör eller 
grundvattenprovtagning har utförts.   

5.2 VERKSAMHETSTYPISKA FÖRORENINGAR 

För olika verksamheter förekommer särskilda typer av föroreningar oftare än andra. 
Dessa föroreningar kallas för verksamhetstypiska- eller branschspecifika 
föroreningar.  

För de aktuella verksamheter som enligt EBH-stödet bedrivits på det aktuella 
området (verkstadsindustri – utan klorerade lösningsmedel (klorerade alifater) och 
bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier) är flertalet metaller, arsenik, 
kvicksilver alifatiska- och aromatiska kolväten (petroleumprodukter) och 
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) vanligt förekommande (Naturvårdsverket, 
2020). Utöver dessa kan också föroreningar i form av färgrester, PCB-ämnen, 
spolarvätskor, bromerade flamskyddsmedel förekomma.  
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5.3 PROVTAGNINGS- OCH ANALYSSTRATEGI 

5.3.1 Jord  
Samtliga uttagna prov har analyserats med handhållet PID-instrument för detektion 
av flyktiga organiska kolväten. Provurval för laboratorieanalys har skett utifrån 
erhållna resultat av PID-analys och fältobservationer, se utförda provpunkters 
placering i ritning M2. 

Tabell 1. Tabell över analysfördelning och motivering till provpunkternas placering. 

 

5.3.2 Asfalt 
Totalt har två asfaltsprover (provpunkt 20W01 och 20W08) uttagits. Ett av dessa 
(20W08) har skickats till ackrediterat laboratorium för analys avseende 16st PAH. 
Detta då uttagna asfaltsprov gav misstanke, via lukt och utseende, att kunna 
innehålla tjärhaltig asfalt.  

 

 

 

 

 

 

Provpunkt Provpunktens motivering Föreslagen analysfördelning 

20W01 
Placerad norr om tidigare byggnad som kan 
varit del av tidigare verkstadsverksamhet. 

*Metaller (9st), As, Hg, 16 PAH 

20W02 
Placerad norr om tidigare flygelbyggnad 
som kan varit del av tidigare 
verkstadsverksamhet. 

*Metaller (9st), As, Hg, 16 PAH 

20W03 
Översiktlig provpunkt för att få en spridning 
över fastigheten. 

*Metaller (9st), As, Hg, 16 PAH 

20W04 
Översiktlig provpunkt för att få en spridning 
över fastigheten. 

*Metaller (9st), As, Hg, 16 PAH 

20W05 
Provpunkten placerad söder om tidigare 
flygelbyggnad som kan varit del av tidigare 
verkstadsverksamhet. 

*Metaller (9st), As, Hg, 16 PAH 

20W06 
Placerad utanför norrgårdsområdet. 
Översiktlig provpunkt. 

*Metaller (9st), As, Hg, 16 PAH 

20W07 
Provpunkten placerad inom tidigare 
innergård och i nära anslutning till tidigare 
flygelbyggnad. 

*Metaller (9st), As, Hg, 16 PAH 

20W08 
Placerad där tidigare byggnad som kan 
varit del av tidigare verkstadsverksamhet 
var lokaliserad. 

*Metaller (9st), As, Hg, 16 PAH 

PG 1 
Kompletterande provpunkt. Utförd pga. 
erhållna resultat i den första etappen mot 
byggnadens östra sida. 

*Metaller (9st), As, Hg, 16 PAH 

PG 2 
Kompletterande provpunkt. Utförd pga. 
erhållna resultat i den första etappen mot 
byggnadens östra sida. 

*Metaller (9st), As, Hg, 16 PAH 

PG 3 
Kompletterande provpunkt. Utförd pga. 
erhållna resultat i den första etappen mot 
byggnadens östra sida. 

*Metaller (9st), As, Hg, 16 PAH 

* Metaller Ba, Pb, Cd, Cu, Co, Cr, Ni, V, Zn 
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6 JÄMFÖRVÄRDEN 

6.1 JORD 
Resultaten från laboratorieanalyser av jord jämförs Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för förorenad mark, KM (Känslig Markanvändning) och MKM (Mindre 
Känslig Markanvändning). Halter över riktvärdena för KM och MKM kan innebära 
en oacceptabel risk för människor och miljö, men behöver inte göra det. 

Resultaten från laboratorieanalyser av jord jämförs med Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för förorenad mark, Känslig Markanvändning (KM) och Mindre 
Känslig Markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket, 2009), vilka revideras juni 2016 
(Naturvårdsverket, 2016). Halter över riktvärdena för KM och MKM kan innebära en 
oacceptabel risk för människor och miljö, men behöver inte göra det. 

Som underlag till hantering av överskottsmassor jämförs halterna i jord utöver de 
generella riktvärdena för KM och MKM också med nivån för mindre än ringa risk, 
MRR (Naturvårdsverket, 2010).   

Faktaruta Naturvårdsverkets generella riktvärdesscenarier, KM och MKM  

Naturvårdsverkets riktvärden är uppdelade i två typer av markanvändning:   

Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av 
markanvändning. Marken ska till exempel kunna användas till bostäder, daghem, 
odling etc. Grundvatten skyddas som naturresurs inom området och ska kunna 
används till dricksvatten. De exponerade grupperna antas vara barn, vuxna och 
äldre som lever inom området under en livstid. De flesta typer av markekosystem 
skyddas. Ekosystem i närbeläget ytvatten skyddas.   

Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av 
markanvändning. Marken kan till exempel användas för kontor, industrier eller 
vägar. Grundvattnet skyddas som naturresurs 200 m nedströms området. De 
exponerade grupperna antas vara personer som vistas inom området under sin 
yrkesverksamma tid samt barn och äldre som tillfälligt vistas inom området. Vissa 
typer av markekosystem skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas.   

 

För planerad markanvändning, dvs mark för bostäder bedöms riktvärdena för 
känslig markanvändning tillämpliga i ett första skede.  

6.2 ASFALT 

Uppmätta halter PAH i asfalt jämförs med de haltgränser för farligt avfall som 
anges i naturvårdsverkets vägledning Klassning av farligt avfall och listan över 
avfall som klassas som farligt till dess motsatsen visats. Om halten PAH-16 är 
mindre än 300 ppm (mg/kg) får avfallet i normalfallet klassas som icke-farligt 
(Naturvårdsverket, 2013).  
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7 RESULTAT 

Översiktskarta av området samt provpunkternas inmätta placering (GNSS) 
redovisas i ritning M2. Fältprotokoll med noteringar, jordlagerföljder, djup, provurval 
till laboratorium och resultat av PID-analyser (Photo Ionization Detector) redovisas i 
bilaga 1. I bilaga 2 visas en sammanställning över erhållna analysresultat av jord i 
relation till tillämpliga jämförvärden. I bilaga 3 redovisas erhållna analysresultat av 
asfalt. 

Analysprotokoll från laboratorium återfinns i bilaga 4.  

7.1 HISTORISK INVENTERING INKLUSIVE PLATSBESÖK   

WSP har utfört historisk inventering samt genomfört platsbesök i lokalerna på 
fastigheten. Den historiska inventeringen har bestått av mejl-, och telefonkontakt 
med kontaktperson på företaget Prestando (dåvarande OGO AB) som enligt uppgift 
från EBH-stödet var verksamma på fastigheten och i byggnaderna mellan 1947 till 
1960. Olyckligtvis har inte någon med kunskap om den dåvarande verksamheten 
kunnat nås (grundarna är numera framlidna).  

Utöver kontakten med dåvarande OGO AB har även representanter från 
Linnéuniversitet (LNU) kontaktats då LNU tidigare haft verksamhet i byggnaden. Ett 
platsbesök med tidigare vaktmästare på LNU genomfördes 2021-04-20, där 
hanteringen av kemiska produkter, radioaktiva material samt hur labbsalarna 
användes och vilken tillhörande säkerhetsutrustning som funnits diskuterades.  

WSP har även fått ta del av verksamhetens förteckning över kemiska produkter. 
Radioaktiva ämnen som använts i det s.k. isotoplabbet har varianter av tritium 
använts. Tritiumisotoperna är enligt LNU svaga beta-strålare och innebär ingen risk 
för extern strålning för de mängder som användes. Användningen pågick under ca 
en 20 års period.  

Ett flertal olika kemiska produkter har brukats inom verksamheten men de flesta i 
relativt små mängder vid ett och samma tillfälle. Främst har kemiska produkter 
kopplade till generell laboratorieverksamhet hanterats i form av etanol och olika 
titreringskemikalier. Det har även hanterats andra kemiska produkter så som 
klorerade alifater (klorerade lösningsmedel). Dock har den kvantitativa 
användningen och lagringen av dessa produkter varit begränsad. 

Utifrån det som framkommit i den historiska inventeringen med platsbesök 
bedömer WSP att behov av vidare undersökning av inomhusluft på grund av den 
tidigare verksamheten som bedrivits inte föreligger.   
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7.2 FÄLTOBSERVATIONER OCH FÄLTANALYSER I JORD 

7.2.1 Etapp 1 - Skruvborrsprovtagning 
I provpunkterna 20W01 och 20W08 påträffades ytlig asfalt. Marklager i form av 
fyllnadsmassor har påvisats i samtliga provpunkter med undantag för provpunkt 
20W05 där sandiga massor med inslag av silt och grus påvisats.  

Generellt påträffas fyllnadsmassor av grusig sand ner till ca 0,5 meter under 
befintlig markyta. I provpunkt 20W02 har ett mäktigare fyllnadslager påvisats ner till 
2,3 meter under befintlig markyta. I fyllnadslagren har inslag av tegel, kol och vitt 
material noterats. Se figur 6 för exempel på material från provpunkt 20W02.  

Inga uttagna prover indikerade på flyktiga kolväten vid PID-analys (<2ppm). 

 
Figur 6. Del av provpunkt 20W02. 

7.2.2 Etapp 2 – Provgropsprovtagning 
Vid tillfället för den kompletterande provgropsgrävningen grävdes tre provgropar 
(PG1-PG3). I PG 1 och PG 2 påvisades en skarp gräns mellan två olika typer av 
massor på nivåer 0,5–1,0 meter under befintlig mark, se figur 7 (PG1) och figur 8 
(PG 2). I provgroparna där både mörka massor och ljusare massor påvisats har 
provtagningen riktats mot de mörka massorna. I PG 3 påvisades inga mörka 
massor, men däremot en större mängd sten, se figur 9. 
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Figur 7. Jordlager i PG 1 på nivån 0,5 meter under befintlig mark.  
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Figur 8. Jordlager i PG 2 på nivån 0,5 meter under befintlig mark.  
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Figur 9. Jordhorisonten i PG 3. I provgropen påvisades stor andel sten.  

7.3 LABORATORIEANALYSER I JORD 

7.3.1 Metaller i jord – etapp 1 
Totalt har nio jordprov från åtta provpunkter analyserats på ackrediterat 
laboratorium. Två jordprover har analyserats i provpunkten 20W04 medan det i 
resterande provpunkter (20W01-20W03, 20W05-20W08) har analyserats ett (1) 
jordprov. 

I analyserade jordprover i 20W04 på nivåerna 0,4–0,6 m u my (meter under 
markytan) och 1,15–1,5m u my påvisades halter av bly överskridande 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM).  

På nivån 1,15–1,5 m u my påvisades även en kvicksilverhalt överskridande 
riktvärdet för KM. I resterande prov har inga halter överskridande KM påvisats men 
halter överskridande haltgränser för MRR (mindre än ringa risk) påvisas i 
provpunkterna 20W01, 20W03, 20W05 och 20W07.  
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7.3.2 Metaller i jord – etapp 2 
Totalt har tre jordprov från tre provpunkter analyserats på ackrediterat laboratorium. 
Proven som analyserats är PG 1 (0,5–1,0m), PG 2 (0,0–0,5m), PG 3 (0,0–0,5m).  

Inga analyserade ämnen har påvisats i halter överskridande riktvärdet för KM. I PG 
1 överskrider blyhalten och kvicksilver gränsvärdet för MRR. I PG 3 överskrider 
blyhalten gränsvärdet för MRR. 

7.3.3 PAH i jord – etapp 1 
Totalt har nio jordprov från åtta provpunkter analyserats på ackrediterat 
laboratorium. Två jordprover har analyserats i provpunkten 20W04 medan det i 
resterande provpunkter (20W01-20W03, 20W05-20W08) har analyserats ett (1) 
jordprov.  

I provpunkt 20W03 på nivån 0,0–0,6 m u my samt i prov 20W04 på nivån 0,4–0,6 
m u my har halter av PAH-H påvisats överskridande riktvärdet för KM.  

I resterande prov har inga halter överskridande KM påvisats.  

7.3.4 PAH i jord – etapp 2 
Totalt har tre jordprover från tre provpunkter analyserats på ackrediterat 
laboratorium. Proven som analyserats är PG 1 (0,5–1,0m), PG 2 (0,0–0,5m), PG 3 
(0,0–0,5m).  

I PG 1 påvisas PAH-H överskridande generellt riktvärde för KM. I övriga prov har 
inga analyserade ämnen kunnat påvisas överskridande riktvärdet för KM.  

7.3.5 PAH i asfalt – etapp 1 
Totalt har ett (1) st asfaltsprov (20W08) analyserats avseende PAH16. Inga halter 
överskridande tillämpbara riktvärden har påvisats och erhållna halter underskrider 
laboratoriets rapporteringsgräns.  

8 FÖRENKLAD RISKBEDÖMNING 

8.1 PROBLEMBESKRIVNING OCH KONCEPTUELL 
MODELL 

Fastigheten Norrgård 4 planeras för bostäder. På fastigheten bedöms känslig 
markanvändning vara aktuell / tillämpbar. Vid provtagning i miljöteknisk 
markundersökning har förhöjda föroreningshalter (överskridande KM) kunnat 
påvisas avseende bly, kvicksilver och PAH-H i jord.  

8.1.1 Föroreningskällor 
Förhöjda halter av bly, kvicksilver och PAH-H har observerats på fastighetens / 
byggnadens östra sida. De förhöjda halterna har påvisats i provpunkterna 21W03, 
21W04 och PG 1 i fyllnadslager. Den primära föroreningskällan bedöms därmed 
vara äldre fyllnadsmassor.  
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8.1.2 Spridnings-, och transportvägar 
Föroreningar kan spridas från jord via vind, erosion samt upptag i växter. Utöver 
detta kan även metaller lakas ur jorden och spridas till grundvatten och vidare ut till 
recipienten (ytvatten).  

8.1.3 Exponeringsvägar 
Människor som kommer att bo på området eller tillfälligt besöker det kan exponeras 
för föroreningar genom direkt intag av jord, hudkontakt, inandning av damm, 
inandning av ångor från flyktiga föroreningar samt intag via grödor som odlats på 
platsen. Grundvatten kommer inte att användas som dricksvatten. 

8.1.4 Skyddsobjekt 
Skyddsobjekt är de eller det som riskerar att påverkas av föroreningarna i området. 
I denna riskbedömning antas att hela området kommer att anpassas för 
bostadsändamål och människor som kommer att bo eller vistas tillfälligt på området 
är därför skyddsobjekt. Det innebär att exponeringssituationerna i stort sett 
motsvarar Naturvårdsverkets generella scenario för känslig markanvändning, KM. 

Det finns troligtvis grundvatten inom området men detta används inte som 
dricksvatten eller för bevattning och det finns inga planer på sådan användning. 
Hela området är försett med kommunalt vatten och avlopp.  

Markmiljön och grundvatten bedöms i detta fall vara skyddsvärda ur miljö-, och 
naturresursperspektiv. 

Se samlad konceptuell modell i tabell 2.  

Tabell 2. Konceptuell modell över föroreningskällor, spridningsvägar och skyddsobjekt för Norrgård 4.  

Förorenings-
källa 

Spridnings-
mekanismer 

Exponerings-
vägar 

Skyddsobjekt 

Människor Miljö Naturresurser 

Föroreningar i 
fyllnadsmassor 

Utlakning till 
grundvatten 

Oralt intag av jord 

Barn och 
vuxna som 

bor i 
området  

Mark-
ekosystem 

Grundvatten 

 Spridning via luft 
(damning) 

Inandning av 
damm 

 Ytvatten-
ekosystem 

 

 Upptag av 
växter  

Hudkontakt med 
jord eller damm 

   

  
Intag av 
egenodlade 
grönsaker / frukt 
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8.2 FÖRSLAG PLATSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN  

Platsspecifika riktvärden (PSRV) har beräknats för analyserade parametrar. De 
platsspecifika riktvärdena har beräknats fram i Naturvårdsverkets beräkningsmodell 
(Naturvårdsverket, 2016) för förorenad jord. PSRV har beräknats utifrån den 
konceptuella modell som tagits fram för aktuell fastighet och dess platsspecifika 
förutsättningar. Se aktuella avvikelser från generellt scenario (KM) i tabell 3.  

Erhållna platsspecifika riktvärden redovisas i tabell 4. Se bilaga 5 för fullständig 
uttagsrapport från beräkningsmodellen.  

Tabell 3. Justeringar i Naturvårdsverkets beräkningsmodell för Norrgård 4.  

Avvikelser i 
scenarioparametrar 

Eget scenario 
Norrgård 4 

Generellt 
scenario KM 

Kommentar till justeringen 

Intag av 
dricksvatten 

beaktas ej beaktas Ej aktuellt för området 

Andel växter från 
odling på plats 

0,05 0,1 Maximalt 5% av det totala 
intaget av grönsaker (dvs 7,3 
kg för vuxna och 4,5 kg för 
barn per år) bedöms kunna 
komma från odlingar i mark 
(inom fastigheten) 

 

 

Tabell 4. Förslag platsspecifika riktvärden för Norrgård 4.  

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde 

Arsenik 10 Bakgrundshalt 

Barium 200 Skydd av markmiljö 

Bly 70 Intag av jord 

Kadmium 2,0 Intag av växter 

Kobolt 20 Skydd av markmiljö 

Koppar 80 Skydd av markmiljö 

Krom tot 80 Skydd av markmiljö 

Kvicksilver 0,35 Inandning av ånga 

Nickel 40 Skydd av grundvatten 

Vanadin 100 Skydd av markmiljö 

Zink 250 Skydd av markmiljö 

PAH-L 3,0 Skydd av markmiljö 

PAH-M 3,5 Inandning av ånga 

PAH-H 1,8 Intag av växter 
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8.3 REPRESENTATIV HALT 
Representativa föroreningshalter är halter av respektive ämne som bäst beskriver 
föroreningssituationen på området utan att risken underskattas. De representativa 
halterna ska avspegla vilka föroreningshalter som människor kan exponeras för 
genom olika exponeringsvägar samt hur miljön i området kan påverkas. I tabell 5 
redovisas flera vanliga metoder för att beräkna representativa halter.  

För parametrar med ”mindre än-värden” har laboratoriets rapporteringsgräns 
använts som mätvärde. För parametrar helt utan halter över laboratoriets 
rapporteringsgräns har inga beräkningar utförts och markeras i tabellen med”–”. 

Tabell 5. Redovisning av flertalet vanliga metoder för bedömning av representativ halt. Halter 
överskridande föreslagna PSRV redovisas med grå markering och fet text.  

Parameter Min Max Aritmetisk 
medel 

85: e 
Percentil 

95: e 
Percentil 

UCLM 
95 

Arsenik, As - - - - - - 

Barium, Ba 16 54 33 39 49 38 

Bly, Pb 6,3 110 31 43 80 51 

Kadmium, Cd - - - - - - 

Kobolt, Co 1,7 3,5 2,5 2,9 3,2 2,8 

Koppar, Cu 6,3 45 16 22 39 23 

Krom tot, Cr 3,4 9,1 6,0 7,8 8,6 6,9 

Nickel, Ni 2,6 12 5,5 8,3 11 7,1 

Vanadin, V 8,1 15 10 11 13 11 

Zink, Zn 13 120 53 79 115 70 

Kvicksilver, Hg 0,01 0,42 0,09 0,13 0,28 0,18 

PAH-L, summa 0,04 0,21 0,05 0,05 0,13 0,08 

PAH-M, summa 0,07 1,3 0,27 0,53 1,01 1,18 

PAH-H, summa 0,11 3,6 0,67 1,58 2,78 1,29 

 

På fastigheten Norrgård 4 bedöms UCLM 95 beräknat av samtliga provpunkter 
(representerande hela fastigheten) som lämplig representativ halt. Detta motiveras 
med att:  

 Datamängden är för de flesta parametrarna fler än 10 (i bästa fall finns 12 
mätvärden). 
 

 Eftersom den verkliga medelhalten aldrig är känd utan skattas med hjälp av 
mätvärden från stickprover så är beräkning av UCLM ett sätt att gardera 
sig mot denna osäkerhet så att inte risken underskattas.  
 

 Att använda maxvärden är alltför konservativt vid bedömning av eventuella 
långtidseffekter. Maxvärden kan dock vara relevanta om akuta risker eller 
risker vid korttidsexponering inte kan uteslutas. Detta gäller även för höga 
percentiler.  

Beräkningen av UCLM 95 innebär att en maximal sannolikhet på 5% accepteras för 
att den verkliga medelhalten överskrider UCLM 95. Att beräkna UCLM95 innebär 
alltså i praktiken att storleken på säkerhetsintervallet för medelvärdet beräknas.  

 

 

 



 
 

 
22 | 10313671  • ÖMMU Norrgård 4 

UCLM 95 har beräknats för samtliga analyserade parametrar med hjälp av 
programmet ProUCL 5.1 (USEPA). För respektive parameter har ProUCL antagit 
en fördelning (som bäst passar in enligt erhållna mätvärden) och beräknar med 
hjälp av bootstrap-beräkning med en slumpning på 10 000 gånger fram ett UCLM 
95, se tabell 6. För parametrar med ”mindre än-värden” har laboratoriets 
rapporteringsgräns använts som mätvärde och har ingått i beräkningen av UCLM95 
där dessa hanterats som ”NDs” (non detects). Se utdrag från ProUCL i bilaga 6.  

Tabell 6. Analyserade parametrar samt använda UCLM 95-metoder för respektive parameter. 
Parametrar utan halter över laboratoriets rapporteringsgr. markeras i tabellen med”–”. 

Parameter UCLM 95 

Arsenik, As - 

Barium, Ba 95% Student's-t UCL 

Bly, Pb 95% Student's-t UCL 

Kadmium, Cd - 

Kobolt, Co 95% Student's-t UCL 

Koppar, Cu 95% H-UCL 

Krom, Cr 95% Student's-t UCL 

Nickel, Ni 95% Adjusted Gamma UCL 

Vanadin, V 95% Student's-t UCL 

Zink, Zn 95% Student's-t UCL 

Kvicksilver, Hg 95% Student's-t UCL 

PAH-L, summa 95% KM (t) UCL 

PAH-M, summa 95% KM Bootstrap t UCL 

PAH-H, summa 95% KM (t) UCL 
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8.4 RISKKARAKTERISERING 

8.4.1 Hälsorisker 
I Naturvårdsverkets beräkningsmodell tas hänsyn till både kortsiktiga-, och 
långsiktiga exponeringsrisker. I tabell 8 redovisas samtliga långsiktiga hälsorisker 
som beräkningsmodellen tar hänsyn till. Ingen av de representativa halterna för bly, 
kvicksilver eller PAH-H överskrider aktuella envägskoncentrationerna.  

Tabell 8. Sammanställning över envägskoncentrationer för hälsoriktvärdet avseende långtidseffekter.  

Ämne UCLM 
95 

Intag av 
jord 

Hudkontakt 
jord/damm 

Inandning 
damm 

Inandning 
ånga 

Intag av 
växter 

Sammanvägt 
riktvärde för hälsa 

Arsenik - 4,8 33 360 beaktas ej 5,7 2,4 

Barium 38 1300 46000 27000 beaktas ej 1700 700 

Bly 51 88 3200 5300 beaktas ej 540 73 

Kadmium - 9 3300 53 beaktas ej 2,8 2,1 

Kobolt 2,8 88 3200 2700 beaktas ej 60 35 

Koppar 23 31000 ej begr* 27000 beaktas ej 5600 4000 

Krom tot 6,9 94000 ej begr* ej begr* beaktas ej 510000 74000 

Kvicksilver 7,1 5,8 210 2100 0,45 1,5 0,33 

Nickel 11 750 27000 670 beaktas ej 1300 270 

Vanadin 70 560 21000 27000 beaktas ej 7100 500 

Zink 0,18 19000 680000 ej begr* beaktas ej 6800 5000 

PAH-L 0,08 1900 5300 80000 32 330 28 

PAH-M 1,18 330 540 320 3,9 68 3,6 

PAH-H 1,29 6,6 11 32 820 3,3 1,7 

*Ej begränsande för riktvärdet 

 

Inget av de analyserade parametrarna överskrider modellens korttidsriktvärden 
alternativt riktvärdet för akuttoxicitet. Se tabell 9. 

Tabell 9. Sammanställning över erhållna korttids-, och akuttoxicitetsriktvärden.  

Ämne UCLM 95 Korttidsexponering Akuttoxicitet 

Arsenik - data saknas 100 

Barium 38 data saknas data saknas 

Bly 51 600 data saknas 

Kadmium - 250 data saknas 

Kobolt 2,8 data saknas data saknas 

Koppar 23 data saknas data saknas 

Krom tot 6,9 data saknas data saknas 

Kvicksilver 7,1 data saknas data saknas 

Nickel 11 data saknas data saknas 

Vanadin 70 data saknas data saknas 

Zink 0,18 data saknas data saknas 

PAH-L 0,08 data saknas data saknas 

PAH-M 1,18 data saknas data saknas 

PAH-H 1,29 300 data saknas 
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8.4.2 Miljörisker och skydd mot fri fas 
Naturvårdsverkets beräkningsmodell tar hänsyn till faktorerna skydd av markmiljö, 
skydd mot fri fas, skydd av grundvatten och skydd av ytvatten. Ingen av de 
analyserade parametrarna överskrider något av delriktvärdena avseende miljö, se 
tabell 10.  

Tabell 10. Delriktvärden avseende miljö.  

Ämne 
UCLM 95 

Skydd av 
markmiljö 

Skydd mot fri 
fas (spridning) 

Skydd av 
grundvatten 

Skydd av 
ytvatten 

Arsenik - 20 beaktas ej 22 360 

Barium 38 200 beaktas ej 6100 48000 

Bly 51 200 beaktas ej 130 3600 

Kadmium - 4 beaktas ej 7,2 16 

Kobolt 2,8 20 beaktas ej 22 240 

Koppar 23 80 beaktas ej 430 2400 

Krom tot 6,9 80 beaktas ej 540 1800 

Kvicksilver 7,1 5 beaktas ej 2,2 2,4 

Nickel 11 70 beaktas ej 43 1200 

Vanadin 70 100 beaktas ej 430 2000 

Zink 0,18 250 beaktas ej 870 9600 

PAH-L 0,08 3 500 5,2 140 

PAH-M 1,18 10 250 16 110 

PAH-H 1,29 2,5 50 5,3 150 

 

8.5 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING  
WSP bedömer att det inte föreligger oacceptabel risk för människors hälsa eller 
miljö om man ser till erhållna representativa halter över hela fastigheten i relation till 
föreslagna platsspecifika riktvärden.  

Föreslagna platsspecifika riktvärdena omfattar justeringarna som att intag av 
dricksvatten via grundvatten inom fastigheten har tagits bort samt att mängden 
egenodlade växter har justerats ner från 10% till 5% av den totala konsumtionen. 
Detta innebär i praktiken att vuxna ska kunna konsumera 7,3 kg/år-, och att barn 
ska kunna konsumera 4,5 kg/år- bladgrönsaker och/eller rotgrönsaker som odlas 
direkt i marken. Detta avser alltså inte odling i upphöjda/tillförda jordmassor 
(exempelvis i pallkragar som ej inräknas i den aktuella mängden). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
10313671 •  ÖMMU Norrgård 4  | 25   

8.6 OSÄKERHETER 
Det finns alltid ett antal osäkerheter i samband med riskbedömningar av förorenade 
områden. Vissa faktorer går att få större vetskap om i ett senare skede eller genom 
kompletterande undersökningar. Vissa faktorer har dock en inneboende variabilitet 
till följd av naturlig variation som inte går att komma runt med ytterligare 
utredningar. Osäkerheter som kan påverka bedömningen av riskerna samt hur de 
kan påverka bedömningen: 

- Riskbedömningen utgår från de ämnen som har analyserats. Dessa har 
valts ut baserat på den historik som finns i området samt är ett urval av 
branschtypiska föroreningar. Om det framkommer att andra verksamheter 
än de som tidigare är kända har bedrivits på platsen eller om det upptäcks 
andra föroreningar kan det påverka bedömningen av riskerna. 
 

- Grundvatten har inte utretts. Hänsyn till skyddat grundvatten görs dock i 
beräkningsmodellen. Grundvatten har dock inte provtagits eller påträffats i 
föreliggande undersökning. 

9 SLUTSATS OCH BEDÖMNING 

Genomförd miljöteknisk markundersökning inklusive historisk inventering och 
riskbedömning på fastigheten Norrgård 4 har visat att: 

 

 Representativa halter (UCLM 95) av analyserade ämnen är lägre än 
föreslagna platsspecifika riktvärden (PRV).  
 

 Inga förhöjda halter (över generella riktvärden eller PRV) har påvisats i 
provpunkterna kring flygelbyggnaderna där den tidigare verkstadsindustrin 
kan ha varit belägen.  
 

 Förhöjd halt av bly och kvicksilver (över KM) har påvisats i provpunkten 
20W04. I 20W03 och PG 1 har förhöjd PAH-H halt (över KM) påvisats.  
 

 Sammantagen bedömning är att påvisade halter (i enstaka prov) inte 
innebär någon oacceptabel risk för människors hälsa eller miljö vid 
planerad markanvändning enligt platsspecifikt scenario då den 
representativa halten är lägre än beräknade föreslagna PRV.  
 

 Den tidigare universitetsverksamheten med laboratorier som bedrivits i 
byggnaden på fastigheten har varit kontrollerad och småskalig. Behov av 
undersökning av inomhusluft bedöms inte föreligga i detta skede då 
verksamheten exempelvis bara omfattat svaga beta-strålare och att 
hanteringen av särskilt farliga kemiska produkter, exempelvis klorerade 
alifater varit liten.  
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10 ÖVRIGT 

Alla massor som schaktas bort från ett område räknas som ett avfall 
(Naturvårdsverket, 2010). Om schaktmassor ska återanvändas på en annan plats 
och om halterna i schaktmassorna överstiger jämförvärdena för ”mindre än ringa 
risk”, MRR, ska en anmälan om återanvändning av avfall inlämnas och godkännas 
av tillsynsmyndigheten. I samband med anmälan kan kompletterande provtagning 
bli aktuell. Eventuella avhjälpandeåtgärder i förorenade områden är 
anmälningspliktiga enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
(SFS 1998:899), §28 om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning och 
exponering som inte är försumbar. Anmälan bör lämnas in till den lokala 
tillsynsmyndigheten i god tid innan arbeten påbörjas.   
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