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Sammanfattning  

En kompletterande miljöteknisk markundersökning med provtagning av mark och grundvatten 

har utförts inom Flodhästen 5 i Kalmar kommun. På fastigheten har Evox Rifa AB bedrivit 

verksamhet, vilken avslutades 2008. Inom Rifas produktion har bland annat metaller så som tenn, 

bly och zink samt klorerade lösningsmedel använts, varför förorening av dessa ämnen skulle 

kunna finnas inom fastigheten.  

 

Under mitten av 2000-talet, då Rifa fortfarande var i drift, genomfördes ett antal geotekniska och 

miljötekniska undersökningar inom fastigheten för att undersöka eventuell förekomst av 

föroreningar. I dessa undersökningar påträffades bly i halter överstigande Naturvårdsverkets 

generella riktvärden känslig mark samt mindre känslig mark. För aktuell undersökning har syftet 

varit att komplettera de tidigare utförda undersökningarna inför en planerad exploatering med 

bostäder, parkområde samt handelsytor inom området.  

 

Undersökningsområdet delades upp i fyra delområden för markprovtagning, parkområdet, 

området söder om byggnaderna, området runt om de tidigare byggnaderna samt området under 

de tidigare byggnaderna. Inom parkområdet, området söder om byggnaderna samt området runt 

om de tidigare byggnaderna påträffades bly i halter över känslig mark samt mindre känslig mark i 

de ytliga jordlagren (0-0,5 mumy). I ett par enstaka provpunkter detekterades även PAH, 

kadmium och koppar. I utvalda prov har det även utförts analys för klorerade lösningsmedel och 

bekämpningsmedel, förhöjda halter har inte detekterats i något av de undersökta områdena.  

 

I grundvattnet detekterades nickel i halter inom SGU:s klass 2 och 3 i merparten av proverna. 

Detta överensstämmer med miljöövervakningsdata från lokala och nationella mätningar. I ett 

fåtal prov detekterades även arsenik. I ett prov (GV12) uppmättes halter av PAH-L i halter som 

bland annat gör vattnet otjänligt som dricksvatten. I ett annat prov (GV19 berg), taget på bergets 

djup, detekterades förhöjda halter av alifater. Denna förorening tros komma från en källa utanför 

fastigheten.  

 

Sanering rekommenderas för planerade bostadsområdena med föroreningshalter överstigande 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig mark. Totalt uppskattas ca 12 000 ton 

jordmassor behöva hanteras inom det undersökta området. I tillägg finns det inom fastigheten tre 

jordhögar med mellanlagrade jordmassor, i en av dessa överstiger föroreningshalter av PAH-H 

Naturvårdsverkets riktvärden för känslig mark.  

 

I dagsläget, med befintlig data, anses någon efterbehandling av grundvatten inte vara miljömässigt 

motiverad då förhöjda halter endast påvisats i två prov, varav ett av proven är på 19 meters djup 

och föroreningen tros komma från en källa utanför fastigheten. 

 

I samtliga vattenprov samt i utvalda jordprov har det analyserats för klorerade lösningsmedel, 

inga halter överstigande SGU:s bedömningsgrund 1 (ingen eller obetydlig påverkan) har 

påträffats. 
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1. Bakgrund och syfte 

Areco Contractor AB har utav PPE Fastigheter i Kalmar AB fått i uppdrag att utföra en 

kompletterande miljöteknisk markundersökning på fastigheten Flodhästen 5 i Kalmar. På 

fastigheten har tidigare Evox Rifa AB (hädanefter benämnt Rifa) bedrivit verksamhet. För 

framtida bruk planeras det för exploatering av flerfamiljshus, handelsytor samt parkområde. 

Syftet med undersökningen har varit att utreda om det inom fastigheten förekommer några 

förhöjda halter av föroreningar i mark eller grundvatten överstigande Naturvårdsverkets 

riktvärden för känslig alternativt mindre känslig mark.   

2. Områdesbeskrivning 

Inom provtagningsområdet är höjdskillnaden cirka 1,5-2 m, med en högre markyta ö.h. i de norra 

delarna och en lägre yta ö.h. i de södra delarna. Grundvattnet har i tidigare studier påträffats 1-2 

mumy. Det naturliga materialet består, enligt SGU:s jordartskarta, av morän inom större delen av 

området. I de södra delarna kan även lera eller silt förekomma över moränen. Inom de 

obebyggda delarna av fastigheten har marken fyllts upp av sand, silt, lera, organisk jord och i vissa 

områden av tegel. Markens förhållanden kan, med bakgrund av ovanstående, vara genomsläpplig 

för föroreningar ner till djupare jordlager samt till grundvattnet inom vissa områden. En mer 

ingående beskrivning av jordlager, vatten och markmiljö återfinns i tidigare genomförda studier. 

 

På Rifa tillverkades kondensatorer i papper och plast. Inom verksamheten användes ämnen så 

som tungmetaller (bl.a. bly, zink, tenn), klorerade lösningsmedel och eldningsolja, varpå 

förorening av dessa ämnen kan förekomma inom fastigheten.   

 
 

 
Figur 1. Karta över Kalmar med fastigheten Flodhästen 5, där den miljötekniska markundersökningen utförts, utmarkerad 
till vänster. Till höger är fastigheten Flodhästen 5 markerad i vit och undersökningsområdet markerat med streckad röd 
linje. Kartmaterialet är hämtat från Eniro, juni 2017.  
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3. Tidigare undersökningar 

Kv. Flodhästen 4, Kalmar: Översiktlig geoteknisk- och miljöteknisk utredning (WSP, 2004) 

Utredning över de geotekniska och markmiljötekniska förhållandena inom kvarteret Flodhästen 4 

och del inom Oxhagen 2:1. Resultat från XRF-mätningar i fält visade på generellt höga halter av 

bly i området kring byggnaderna. I övriga området uppmättes lägre halter, samt mycket låga halter 

under asfalt och i de centrala delarna av området. Högst halter detekterades generellt i de övre 

jordlagren (0,1-0,3 meter), förutom vid två punkter där bly detekterades ner till 2 mumy, med 

högst halt 1 mumy. Resultaten från laboratorieanalyser bekräftade till viss del XRF-mätningarna. 

För översiktlig karta över de påträffade föroreningarna, se figur 2.  

Kv. Flodhästen, Kalmar: Kompletterande miljöteknisk markundersökning (WSP, 2004) 

Kompletterande utredning till Översiktlig geoteknisk- och miljöteknisk utredning (WSP, 2004) 

med syfte att avgränsa de föroreningar som tidigare påträffats samt uppskatta mängder för 

efterbehandling av marken inom kvarteret Flodhästen 4. Resultaten bekräftar och ringar in det 

tidigare blyförorenade området.   

 

 

Figur 2. Karta över halter av bly inom aktuellt utredningsområde. Mörkgrå partier redovisar halter över Naturvårdsverkets 
riktvärde mindre känslig markanvändning (MKM) medan de ljusgrå partierna redovisar hårdgjorda ytor. Kartan är hämtad 
från WSP:s rapport Kv. Flodhästen 4, Kalmar – Förtätad provtagning, Miljöteknisk undersökning (WSP, 2004).   
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Kv. Flodhästen, Kalmar: Förtätad provt..., Miljöteknisk markundersökning (WSP, 2004) 

Ytterligare en kompletterande provtagning, till ovanstående utredningar, för att avgränsa 

föroreningen av bly inom Flodhästen 4. Från XRF-mätningar påträffades en ny punkt med halter 

av bly över Naturvårdverkets riktvärde för mindre känslig markanvändning. Utöver detta 

påträffades några punkter med halter över känslig markanvändning generellt. 

4. Provtagningsmetodik 

Provtagning av mark och grundvatten har utförts enligt SGF:s fälthandbok 2:2013 (SGF, 2013) 

samt enligt Förslag till provtagningsplan inom fastigheten Flodhästen 5, Kalmar kommun, PEAB 2017. 

4.1 Mark 

Totalt togs 161 markprover, av dessa togs 86 stycken genom skruvprovtagning i 21 provpunkter 

samt 75 stycken genom provgropsgrävning i 15 provrutor (figur 3). Markproverna togs från fyra 

områden; parkområdet, området söder om byggnaderna, området runt om byggnaderna samt 

området under byggnaderna. Proverna analyserades med PID-mätare i fält för indikation på 

eventuella lättflyktiga kolväten. 

 

 
Figur 3. Karta över provtagningspunkterna, hämtad från Förslag till provtagningsplan inom fastigheten Flodhästen 5, 
Kalmar kommun, PEAB 2017. De röda punkterna anger provtagningspunkt utanför byggnad, blå punkter anger 
provtagningspunkt innanför tidigare byggnad, grön ring runt en punkt anger grundvattenprov och blå rutor anger 
provtagningsrutor där samlingsprov tagits från tre provgropar.  

21 



 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Rapport – Rifa Kalmar   Beställare: PPE Fastigheter i Kalmar AB                   2017-07-31 

7(29) 

 

Samtliga prov har analyserats hos Eurofins Environment i Lidköping. Massorna klassificerades 

enligt Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk (MRR) samt riktvärden för känslig mark 

(KM) och mindre känslig mark (MKM) (2010; 2016) samt Avfall Sveriges riktvärden för farligt 

avfall (FA)/icke farligt avfall (IFA) (Avfall Sverige, 2007). De vanligast förekommande ämnenas 

rikt- och gränsvärden presenteras i tabell 1 nedan.  

 

Asfalten klassificerades som asfalt innehållande stenkolstjära i de fall den innehöll PAH16 över 

70 mg/kg TS, medan asfalt med halter av PAH16 under 70 mg/kg TS ansågs fri från 

stenkolstjära.   

 
Tabell 1. Riktvärden för klassificering av massor enligt Naturvårdsverket (2010; 2016) och Avfall Sverige (2007). 
De olika klassificeringarna är mindre än ringa risk (MRR), känslig mark (KM), mindre känslig mark (MKM) samt 
farligt avfall (FA). *lättlösligt **ej lättlösligt ***organiskt ****oorganiskt 

Ämne 
MRR 

(mg/kg TS) 
KM 

(mg/kg TS) 
MKM 

(mg/kg TS) 
FA 

(mg/kg TS) 
Alifater >C5-C16  100 500  

Alifater >C10-C12  100 500 10 000 

Alifater >C12-C16  100 500 10 000 

Alifater >C16-C35  100 1 000 10 000 

Aromater >C10-C16  3 15 1 000 

Aromater >C16-C35  10 30 1 000 

PAH-L 0,6 3 15  

PAH-M 2 3,5 20  

PAH-H 0,5 1 10  

Arsenik 10 10 25 1 000 

Barium  200 300 10 000 

Bly 20 50 400 2 500 

Kadmium 0,2 0,8 12 100*/1 000** 

Kobolt  15 35 100*/2 500** 

Koppar 40 80 200 2 500 

Krom 40 80 150 10 000 

Kvicksilver 0,1 0,25 2,5 1 000***/500**** 

Nickel 35 40 120 100* / 1 000** 

Vanadin  100 200 10 000 

Zink 120 250 500 2 500 

4.1.1 Parkområdet 

Inom parkområdet togs prov genom provgropsgrävning i fem stycken rutor (R1-R5, figur 3). 

Ruta R6 som finns med i provtagningsplanen utgick då provtagning omöjliggjordes på grund av 

elledningar inom merparten av rutan. I varje ruta togs samlingsprov från tre provgropar. Cirka 

fem till tio delprov togs på respektive djup; 0-0,25, 0,25-0,5, 0,5-1 samt 1-1,5 mumy i varje grop. 

Samtliga prov analyserades med avseende på tungmetaller inklusive kvicksilver samt PAH16. I 

prov R2 0-0,25 mumy och R5 0-0,25 mumy analyserades även för bekämpningsmedel i enlighet 

med provtagningsplanen. 
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4.1.2 Området söder om byggnaderna    

Inom området söder om byggnaderna togs prov genom provgropsgrävning i tio stycken rutor, 

(R10-R19, figur 3). I varje ruta togs samlingsprov från tre provgropar. Cirka fem till tio delprov 

togs på respektive djup; 0-0,25, 0,25-0,5, 0,5-1 samt 1-1,5 mumy i varje grop. Samtliga prov 

analyserades för tungmetaller inklusive kvicksilver. I tillägg analyserades proven tagna på djupen 

0-0,25 samt 0,25-0,5 mumy, för PAH16. 

 

I ruta 10 och 16 togs även prov på asfalt. Asfalten analyserades med avseende på PAH16.  

 

4.1.3 Området runt om byggnaderna 

Inom området runt om byggnaderna togs prov genom skruvprovtagning med borrbandvagn i 14 

provpunkter (PP1-PP14, figur 3). Prov togs på varje jordlagernivå, förutom i de fall där 

jordlagernivån utgjordes av mer än 0,5 meter, då prov togs varje halvmeter. I respektive punkt 

togs mellan fyra och sex prov beroende på jordlagrets karaktär och grundvattnets djup. I punkt 5, 

12 och 14 togs även prov på asfalt. 

 

Samtliga jordprover analyserades med avseende på tungmetaller inklusive kvicksilver. I tillägg 

analyserades det översta jordlagret i provpunkt 1-5, 12-14 samt i lager 0,5-1 meter i provpunkt sju 

med avseende på PAH. I provpunkt 1-5 analyserades det övre jordlagret även för PCB7. Det 

analyserades för klorerade lösningsmedel i jordprov från jordlager 1-1,5 mumy i PP9, 1,5-2 mumy 

i PP6, 2-2,5 mumy i PP2 och PP10 samt 3-3,5 i PP1, PP4 och PP5. Asfaltproven analyserades för 

PAH16.   

 

4.1.4 Området under byggnaderna 

Inom området under byggnaderna togs prov genom skruvprovtagning med borrbandvagn i 6 

provpunkter (PP15-PP21, figur 3)Prov togs på varje jordlagernivå, förutom i de fall där 

jordlagernivån utgjordes av mer än 0,5 meter, då prov togs varje halvmeter. I respektive punkt 

togs mellan tre och fem prov beroende på jordlagrets karaktär och grundvattnets djup. 

 

Samtliga jordprover analyserades med avseende på tungmetaller inklusive kvicksilver. Dessutom 

analyserades jordlager 1-1,5 mumy i provpunkt 15-16 och 19-20 samt jordlager 2,5-3 mumy och 

1,5-2 mumy i provpunkt 17 respektive 18 med avseende på klorerade lösningsmedel.   
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4.2 Befintliga jordhögar 

Inom Rifas område finns tre schakthögar med massor med ursprung enligt nedan. Massorna 

kommer inte från Rifas verksamhet. 

 Hög 1 - moränmassor från Kalmarsundsskolan ca 2 200 m3. 

 Hög 2 - sorterad matjord från Volvo, ca 450 m3 

 Hög 3 - matjord och morän från fiberschakt i Lindsdal, ca 1 900 m3.  

Högarna har provtagits med tre samlingsprov bestående av 50 delprov i respektive hög. 

Delproven togs dels ytligt spritt över jordhögarna (5-20 centimeters djup), men också genom 

provgropsgrävning med 4-6 provgropar i varje hög. Samtliga prov analyserades med avseende på 

BTEX, alifater, aromater, PAH samt metaller inklusive kvicksilver. 

 
Från resultaten av de tre samlingsproven beräknades median- och medelvärde för respektive hög, 

vilka fick bestämma högarnas klassning.   

 

4.3 Grundvatten 
 

4.3.1 Installation av grundvattenrör 

Åtta grundvattenrör installerades i samband med skruvprovtagningen (figur 3). Grundvattennivån 

vid installationen påträffades mellan 0,5 och 3 mumy. Utifrån grundvattnets nivå sattes 

grundvattenrören på djup mellan 4,05 och 2,18 mumy, förutom ett rör som sattes på bergets 

djup, 19,39 mumy (tabell 2). Efter att grundvattenrören installerats renspumpades de en gång. 

Innan provtagning omsattes vattenvolymen i grundvattenrören två gånger. 

 

Inmätta höjder för grundvattenrör redovisas i bilaga 1. 

 

Tabell 2. Redovisning av grundvattenytan samt på vilket djup grundvattenrören sattes. Djupen är angivna i 
meter under markytan (mumy).   

Provpunkt GV1 GV4 GV8 GV10 GV12 GV17 GV18 GV19 GV19 Berg 

GV-djup 
(mumy) 3,28 2,79 1,46 1,75 1,14 0,59 0,6 0,11 0,36 

Djup rör 
(mumy) 3,89 4,05 3,9 4,03 2,18 3,1 3,04 1,92 19,39 

Inmätta höjder 
grundvattenrör 
(möh) 5,72 6,04 4,99 4,84 3,81 3,63 3,66 3,27 3,27 

Grundvattennivå 
enligt inmätta 
höjder (möh) 2,44 3,25 3,53 3,09 2,67 3,04 3,06 3,16 3,16 
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4.3.2 Provtagning av grundvatten 

Grundvattnet provtogs genom att använda en peristaltisk pump. Innan provtagningen mättes 

grundvattennivån (tabell 2) och grundvattenrören omsattes två gånger. Prov uttogs för att 

analyseras för metaller inklusive kvicksilver (filtrerad analys) samt BTEX, alifater, aromater, PAH 

och klorerade lösningsmedel. Proven analyserades hos Eurofins Environment i Lidköping.  

 

De uppmätta halterna i grundvattnet jämfördes med tillgängliga riktvärden för grundvatten (tabell 

3 och 4). I tabell 3 presenteras riktvärden från Sveriges geologiska undersökning (SGU, 2013) för 

metaller och för två klorerade lösningsmedel. Graderingen från 1 till 5 anger ingen eller obetydlig 

påverkan (1) till mycket stark påverkan (5). I tabell 4 ges riktvärden från Svenska petroleum 

institutet (SPI, 2011) för kolväten och PAH:er i grundvatten. I SPIs riktvärden används 

klassningarna om vattnet är tjänligt som dricksvatten, till bevattning, om det utgör någon 

miljörisk för organismer i ytvatten respektive våtmarker samt vilka halter av ångor som är tillåtna 

i byggnader i de fall då ämnet är lättflyktigt. För vinylklorid används Svenska livsmedelsverkets 

gränsvärde för otjänligt vatten vid 0,50 µg vinylklorid per liter (SLV, 2001).  

Tabell 3. Riktvärden för metaller samt två klorerade lösningsmedel i grundvatten från SGU. Där graderingen 
från 1 innebär ingen eller obetydlig påverkan till 5 mycket stark påverkan. Alla riktvärden, utom för koppar och 
zink, ges i µg/l, värdena för koppar och zink ges i mg/l.  

Ämne 1 2 3 4 5 

Arsenik <1 1-2 2-5 5-10 >10 

Barium saknas saknas saknas saknas saknas 

Bly <0,5 0,5-1 1-2 2-10 >10 

Kadmium <0,1 0,1-0,5 0,5-1 1-5 >5 

Kobolt saknas saknas saknas saknas Saknas 

Koppar <0,02 0,02-0,2 0,2-1 1-2 >2 

Krom <0,5 0,5-5 5-10 10-50 >50 

Kvicksilver <0,005 0,005-0,01 0,01-0,05 0,05-1 >1 

Nickel <0,5 0,5-2 2-10 10-20 >20 

Vanadin saknas saknas saknas saknas saknas 

Zink <0,005 0,005-0,01 0,01-0,1 0,1-1 >1 

Kloroform (triklormetan) <1 1-20 20-50 50-100 >100 

Trikloreten + tetrakloreten <0,1 0,1-1 1-2 2-10 >10 

 

Tabell 4. Riktvärden för alifater, aromater och PAH i vatten från SPI-RV. Alla värden ges i mg/l.  

Ämne Dricksvatten 
Ångor i 

byggnader 
Bevattning 

Miljörisker 

Ytvatten Våtmarker 

Alifater C16-C35 0,1 - 1 3 1 

Aromater C16-C35 0,002 25 0,07 0,005 0,015 

PAH-L 0,01 2 0,08 0,12 0,04 

PAH-M 0,002 0,01 0,01 0,005 0,015 

PAH-H 0,00005 0,3 0,006 0,0005 0,003 
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5. Resultat 

5.1 Mark 
 

5.1.1 Parkområdet 

I parkområdet detekterades förhöjda halter av bly i det översta jordlagret (0-0,25 mumy) i 

samtliga rutor (tabell 5, figur 4). Jordmassorna klassificeras i det övre lagret som MKM. 

Bekämpningsmedel, vilket analyserades för i ruta R2 och R5, påträffades inte (se fullständiga 

analysrapporter i bilaga 2).  

5.1.2 Området söder om byggnaderna 

I området söder om byggnaderna påträffades halter av bly över riktvärdet för känslig mark på 

djup mellan 0-1 mumy i ruta R12, 0-0,5 mumy i ruta R13, 0-0,25 mumy i ruta R14 samt 0-0,5 

mumy i ruta R17 (tabell 6 och 7, figur 4). I övriga djup och rutor var halterna av bly under 

riktvärdet för KM.  PAH-H påträffades i tre rutor, i ruta R13 och R15 var halterna över nivån för 

MRR på djupet 0-0,5 mumy, medan de var över riktvärdet för KM på djupet mellan 0,25–0,5 

mumy i ruta R14. I ruta R13 och R15 påträffades kadmium över nivån för MRR i de djupare 

jordlagren 0,5-1 m. I ruta R14 på djup mellan 1-1,5 mumy påträffades koppar i halter över MKM. 

För fullständiga analysrapporter, se bilaga 3.  

 

I ruta R10 och R11 detekterades inga ämnen över MRR alternativt KM. Dessa två rutor anses 

därmed fria från föroreningar.  

 

Asfalten inom området söder om byggnaderna innehåller inte stenkolstjära, då halterna av 

PAH16 är under 70mg/kg TS (tabell 10).  

5.1.3 Området runt om byggnaderna 

Inom området runt om byggnaderna påträffades bly i det övre jordlagret i sju provpunkter. I PP3, 

PP7 och PP11 var halten över MRR, i PP1 och PP6 över KM och i PP4-PP5 över MKM (tabell 

8, figur 4). Jordmassorna klassificeras därmed som KM, MKM respektive IFA. Förutom bly 

detekterades även kadmium i PP1 och PAH-H i PP4 (tabell 8). I övriga provpunkter hade 

samtliga ämnen halter under MRR. För fullständiga analysrapporter, se bilaga 4. 

 

Asfalten som provtogs i PP12 innehöll 320 mg/kg TS PAH16, vilket innebär att den anses 

innehålla stenkolstjära (tabell 10) och ska inte återanvändas i känsliga områden, anmälan vid 

eventuell återanvändning på annan plats ska utföras till aktuell tillsynsmyndighet. Övriga två 

provpunkter (PP5 och PP14) hade halter under 70 mg/kg TS, asfalten i dessa prov anses därmed 

inte innehålla stenkolstjära och kan återanvändas fritt inom trafikprojekt exempelvis vid 

framställning an ny asfalt. 
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5.1.4 Området under byggnaderna  

I området där byggnaderna tidigare stått påträffades förhöjda halter av bly endast i en provpunkt, 

PP18, i det övre jordlagret (tabell 9, figur 4), föroreningshalten är under riktvärden för känslig 

mark och ingen åtgärd är nödvändig så länge inte jordmassorna ska flyttas från fastigheten. 

Övriga provpunkter och jordlager anses fria från förorening då inga ämnen detekterats över 

nivån för MRR. För fullständiga analysrapporter, se bilaga 5.  

 

 
Figur 4. Karta med resultat av den miljötekniska undersökningen. Redovisat är föroreningsnivån i det översta jordlagret. 

Massorna klassificeras som:  mindre än ringa risk,  känslig mark,  mindre känslig mark,  icke farligt avfall (gäller 
även för rutorna).    

 

5.1.5 Föroreningskällor mark 

Detekterade föroreningar av bly bekräftar tidigare undersökningars resultat om förhöjda halter av 

bly inom fastigheten Flodhästen 5 samt det gång- och cykelvägsområde som inkluderats i studien. 

Som tidigare går det inte att inom parkområdet garanterat härleda föroreningen till Rifas 

verksamhet eller om den kommer från den tidigare järnvägen inom området, det är dock troligt 

att den härstammar från Rifas verksamhet. Föroreningarna inom fastigheten kommer troligen 

från Rifas verksamhet då bly använts inom produktionen.  

 

 

21 
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Tabell 5. Redovisning av halter av PAH och metaller vid parkområdet (R1-R5). Samtliga halter anges i mg/kg TS.  

 

Provpunkt R1 R2 R3 R4 R5 

 Djup (m) 
0-0,25 0,25-0,5 0-0,25 0,25-0,5 0-0,25 0,25-0,5 0-0,25 0,25-0,5 0-0,25 0,25-0,5 

Ämne  

PAH-L <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 

PAH-M 0,13 <0,075 0,13 <0,075 <0,075 <0,075 0,13 <0,075 0,20 <0,075 

PAH-H 0,16 <0,11 0,17 <0,11 0,13 <0,11 0,16 <0,11 0,25 <0,11 

Arsenik <2,2 <2,0 2,7 <2,0 2,2 <1,9 2,8 <2,0 3,6 <2,0 

Barium 45 9,5 41 32 24 9,9 27 16 39 11 

Bly 210 7,6 190 8,3 140 6,3 120 11 79 2,5 

Kadmium <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 

Kobolt 2,1 0,54 1,9 4,4 1,1 1,2 1,1 0,85 2,7 0,90 

Koppar 15 2,9 19 7,6 11 2,4 13 7,3 16 1,8 

Krom 5,2 2,4 10 11 5,4 2,2 5,8 5,1 12 3,2 

Kvicksilver 0,098 0,020 0,083 <0,010 0,055 <0,010 0,086 0,020 0,080 <0,010 

Nickel 2,2 1,2 5,4 5,6 2,6 0,94 2,8 2,6 6,9 2,0 

Vanadin 9,9 5,9 15 16 9,2 5,1 11 8,9 16 5,7 

Zink 56 9,3 53 23 38 12 41 15 47 8,3 

Klassning MKM MRR MKM MRR MKM MRR MKM MRR MKM MRR 
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Tabell 6. Sammanställning av halter av PAH och metaller i R10-R14. Halter i nivåerna mellan 0-0,5 mumy anges för samtliga rutor, om något ämne detekterats över 

Naturvårdsverkets nivå för mindre än ringa risk på djupare nivåer i någon ruta redovisas även dessa djup för berörda rutor. Alla halter ges i mg/kg TS.  

 

Provpunkt R10 R11 R12 R13 R14 

 Djup (m) 
0-0,25 0,25-0,5 0-0,25 0,25-0,5 0-0,25 0,25-0,5 0,5-1 0-0,25 0,25-0,5 0,5-1 0-0,25 0,25-0,5 0,5-1 1-1,5 

Ämne  

PAH-L <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 - <0,045 <0,045 - <0,045 0,067 - - 

PAH-M <0,075 <0,075 <0,075 <0,075 <0,075 <0,075 - 0,74 0,59 - 0,15 1,9 - - 

PAH-H <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 - 0,83 0,54 - 0,19 2,4 - - 

Arsenik <1,9 <1,9 <1,9 <2,0 <1,9 <2,0 <2,0 <1,9 3,0 <2,0 <1,9 <2,0 <2,1 3,6 

Barium 20 11 23 14 18 13 11 30 35 23 21 16 21 38 

Bly 11 4,3 14 8,3 180 91 55 57 250 20 190 17 36 20 

Kadmium <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 0,28 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 

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

Koppar 9,0 5,0 8,0 5,3 8,4 5,4 5,1 12 15 7,4 8,1 5,7 9,8 320 

Krom 4,2 3,0 4,7 3,4 5,0 3,2 5,4 6,5 6,9 5,6 3,9 4,0 5,1 14 

Kvicksilver <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,033 0,031 0,018 0,012 0,014 0,043 0,035 

Nickel 3,3 1,9 4,7 2,7 5,0 2,7 2,6 4,2 5,1 4,1 2,9 2,9 3,3 11 

Vanadin 8,4 6,6 9,3 7,2 8,3 6,0 7,9 11 12 9,2 10 8,2 9,7 19 

Zink 23 10 37 18 40 32 22 74 87 42 32 18 29 28 

Klassning MRR MRR MRR MRR MKM MKM MKM MKM MKM KM MKM MKM KM IFA 
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Tabell 7. Sammanställning av halter av PAH och metaller i området söder om byggnaderna (R15-R19). Halter i nivåerna mellan 0-0,5 mumy anges för samtliga rutor, om 

något ämne detekterats över Naturvårdsverkets nivå för mindre än ringa risk på djupare nivåer i någon ruta redovisas även dessa djup för berörda rutor. Alla halter ges i 

mg/kg TS.  

 

Provpunkt R15 R16 R17 R18 R19 

 Djup (m) 
0-0,25 0,25-0,5 0,5-1 0-0,25 0,25-0,5 1-1,5 0-0,25 0,25-0,5 0,5-1 0-0,25 0,25-0,5 0-0,25 0,25-0,5 

Ämne  

PAH-L <0,045 <0,045 - <0,045 <0,045 - <0,045 <0,045 - <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 

PAH-M <0,075 0,43 - <0,075 0,16 - 0,22 0,21 - <0,075 <0,075 <0,075 0,12 

PAH-H <0,11 0,52 - <0,11 0,20 - 0,37 0,28 - <0,11 <0,11 0,13 0,13 

Arsenik <1,9 <2,0 7,5 <2,0 <2,0 2,6 <2,0 <1,9 <1,9 <2,0 <1,9 <1,9 2,0 

Barium 19 20 19 27 28 42 20 22 20 17 14 57 26 

Bly 36 15 11 31 18 22 73 110 43 21 6,3 19 34 

Kadmium <0,20 <0,20 0,22 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 

Kobolt 1,8 1,8 3,0 2,6 2,2 2,4 2,4 2,1 2,7 1,3 1,4 3,3 2,2 

Koppar 5,0 7,1 8,8 7,4 9,6 16 7,8 11 5,1 5,6 4,5 11 13 

Krom 3,1 3,2 19 3,1 5,9 8,8 3,9 4,8 3,2 3,5 3,3 3,3 10 

Kvicksilver 0,010 0,022 0,013 <0,010 0,016 0,049 <0,010 0,034 <0,010 0,036 0,013 0,034 0,032 

Nickel 2,5 2,4 6,3 3,2 4,5 5,2 2,7 3,4 2,7 2,1 2,1 2,8 5,3 

Vanadin 7,2 6,9 25 8,3 11 14 9,9 8,9 11 7,1 7,2 13 13 

Zink 24 30 21 32 33 51 49 35 32 20 13 47 33 

Klassning KM KM KM KM MRR KM MKM MKM KM KM MRR MRR KM 
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Tabell 8. Sammanställning av halter av PAH och metaller i området runt om byggnaderna (PP1-PP14). Endast halterna i de översta jordlagren presenteras, då inga halter 

över MRR påträffades i övriga lager. Halterna ges i mg/kg TS.    

 

Provpunkt PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7 PP8 PP9 PP10 PP11 PP12 PP13 PP14 

 Djup (m) 
0-0,25 0-0,5 0-0,5 0,1-0,3 0,1-0,3 0,1-0,5 0-0,5 0,1-0,5 0-0,5 0,1-0,5 0,1-0,5 0-0,5 0,1-0,5 0-0,5 

Ämne  

PAH-L <0,045 <0,045 <0,045 0,071 <0,045 - - - - - - 0,077 <0,045 <0,045 

PAH-M 0,091 <0,075 <0,075 0,56 <0,075 - - - - - - 0,41 <0,075 <0,075 

PAH-H 0,14 <0,11 0,13 1,9 <0,11 - - - - - - 0,21 <0,11 <0,11 

Arsenik 2,7 <2,0 <1,9 2,4 <2,0 <1,9 2,3 <1,9 <1,9 <1,9 <1,9 <2,0 <1,9 <1,9 

Barium 32 17 36 31 17 26 40 15 19 15 24 16 18 17 

Bly 220 9,8 23 440 940 110 41 5,3 7,0 6,2 26 9,3 7,5 5,9 

Kadmium 0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 

Kobolt 2,0 1,6 3,0 2,2 1,6 3,1 2,5 2,8 3,1 2,4 3,1 2,2 2,3 2,4 

Koppar 15 6,5 12 12 3,8 9,1 8,6 6,8 7,7 6,1 8,4 5,6 5,9 6,5 

Krom 9,2 4,1 6,6 7,0 4,6 6,4 5,6 4,8 7,4 4,1 6,1 4,3 5,7 5,7 

Kvicksilver 0,063 0,017 0,030 0,050 0,017 <0,010 0,023 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Nickel 5,6 2,6 4,8 4,7 3,2 5,4 3,3 4,4 6,0 3,9 6,0 3,6 3,6 3,6 

Vanadin 14 6,9 13 13 10 9,5 11 7,4 9,3 7,0 10 8,1 9,7 9,0 

Zink 50 17 49 48 22 37 47 18 31 25 36 24 22 19 

Klassning MKM MRR KM IFA IFA MKM KM MRR MRR MRR KM MRR MRR MRR 
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Tabell 9. Sammanställning av halter av PAH och metaller i området under byggnaderna (PP15-PP21). Endast halterna i de översta jordlagren presenteras, då inga halter över 

MRR påträffades i övriga lager. Halterna ges i mg/kg TS.    

 

Provpunkt PP15 PP16 PP17 PP18 PP19 PP20 PP21 

 Djup (m) 
0-0,5 0-0,5 0-0,5 0-0,5 0-0,5 0-0,5 0-0,5 

Ämne  

PAH-L - - - - - - - 

PAH-M - - - - - - - 

PAH-H - - - - - - - 

Arsenik <2,0 <2,0 <1,9 <1,9 <2,0 <1,9 <1,9 

Barium 12 9,4 12 23 21 5,8 12 

Bly 7,4 4,9 4,1 23 7,1 3,5 17 

Kadmium <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 

Kobolt 2,1 1,6 1,6 2,4 2,5 0,94 2,1 

Koppar 4,6 4,9 4,9 7,8 6,9 2,5 4,0 

Krom 2,8 2,6 2,2 7,8 4,6 2,8 3,1 

Kvicksilver <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Nickel 2,3 2,4 2,2 4,4 4,2 1,5 2,9 

Vanadin 5,7 5,4 4,5 9,7 6,7 4,2 6,9 

Zink 15 15 13 32 28 9,3 20 

Klassning MRR MRR MRR KM MRR MRR MRR 
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Tabell 10. Halter av PAH i prover tagna på asfalt. Halterna ges i mg/kg TS.  

Innehåller PAH16 över 70 mg/kg TS, vilket innebär att asfalten innehåller stenkolstjära. 

 

Provpunkt 
Ämne 

R10 R16 PP5 PP12 PP14 

PAH-L <0,083 0,15 <0,081 34 0,17 

PAH-M 0,71 3,9 0,48 190 0,88 

PAH-H 1,00 2,6 0,97 94 1,00 

PAH16 1,8 6,6 1,5 320 2,0 

 

5.2 Befintliga jordhögar 
 

De tre jordhögarna som finns inom fastigheten klassificeras som följande:  

 Hög 1 - moränmassor från Kalmarsundsskolan ca 2 200 m3. 

I prov hög 1:2 detekterades halter av PAH-H över Naturvårdsverkets nivå för mindre än 

ringa risk, medan det i de två övriga proverna inte påträffades någon förorening (tabell 

11). Både efter beräknat medelvärde och median klassificeras jordmassorna i hög 1 som 

MRR.  

    

 Hög 2 - sorterad matjord från Volvo, ca 450 m3. 

I hög 2 påvisades förhöjda halter av PAH-H i samtliga tre samlingsprov över riktvärdet 

för känslig mark (tabell 11). Både medelvärde och median ger massorna klassningen 

MKM. Även bly och krom detekterades i högen, i halter över MRR, vilket således inte 

påverkar jordmassornas klassning.   

 

 Hög 3 - matjord och morän från fiberschakt i Lindsdal, ca 1 900 m3.  

I hög 3 detekterades förhöjda halter av bly i samtliga prov, i prov 3:1 och 3:2 är halterna 

över MRR medan de i prov 3:3 är över KM (tabell 11). Medelvärdet ger massorna 

klassningen MKM medan massorna enligt medianen klassificeras som KM. Eftersom två 

av proven har samma koncentration av bly (0,42 mg/kg TS), vilket är under riktvärdet för 

KM, medelvärdet tangerar KM och medianen hamnar under KM rekommenderas att 

jordmassorna klassificeras som KM.   

Samtliga analysrapporter återfinns i bilaga 6. 
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Tabell 11. Koncentrationer av de undersökta ämnena i befintliga högar inom Flodhästen 5. Medelvärde och median för undersökta ämnen samt massornas klassning 
redovisas för samtliga högar. Alla halter anges i mg/kg TS.  

Ämne 
Hög 
1:1 

Hög 
1:2 

Hög 
1:3 

Hög 1 
medel 

Hög 1 
median 

Hög 
2:1 

Hög 
2:2 

Hög 
2:3 

Hög 2 
medel 

Hög 2 
median 

Hög 
3:1 

Hög  
3:2 

Hög  
3:3 

Hög 3  
medel 

Hög 3 
median 

Alifater  
>C12-C16 <5,0 <5,0 <5,0 

- - 
<5,0 <5,0 <5,0 

- - 
<5,0 <5,0 <5,0 

- - 

Alifater  
>C16-C35 <10 <10 <10 

- - 
<10 <10 <10 

- - 
17 <10 <10 

- - 

Aromater  
>C10-C16 <0,90 <0,90 <0,90 

- - 
<0,90 <0,90 <0,90 

- - 
<0,90 <0,90 <0,90 

- - 

Aromater  
>C16-C35 <0,50 <10 <10 

- - 
<0,50 <0,50 <0,50 

- - 
<0,50 <0,50 <0,50 

- - 

PAH-L <0,045 <0,045 <0,045 - - <0,045 <0,045 0,063 0,063 0,063 <0,045 <0,045 <0,045 - - 

PAH-M 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 1,4 0,64 0,75 0,93 0,75 0,25 0,13 0,21 0,20 0,21 

PAH-H 0,27 0,51 0,30 0,36 0,30 1,6 1,2 1,4 1,4 1,4 0,43 0,16 0,37 0,32 0,37 

Arsenik <2,0 <2,0 <2,0 - - <2,0 2,3 2,6 2,3 2,3 2,2 4,2 2,5 3,0 2,5 

Barium 20 21 17 19 20 32 39 30 34 32 30 39 37 35 37 

Bly 9,4 8,0 7,1 8,2 8,0 27 28 27 27 27,5 42 42 66 50 42 

Kadmium <0,20 <0,20 <0,20 - - <0,20 <0,20 <0,20 - - <0,20 <0,20 <0,20 - - 

Kobolt 2,1 2,3 1,9 2,1 2,1 1,9 4,4 2,0 2,8 2,0 2,8 5,8 2,9 3,8 2,9 

Koppar 6,8 6,1 5,0 6,0 6,1 13 13 13 13 13 11 17 19 16 17 

Krom 4,1 4,2 3,6 4,0 4,1 5,3 53 6,0 21,4 6,0 9,1 9,5 8,2 9,0 9,1 

Kvicksilver 0,014 0,011 0,023 0,016 0,014 0,057 0,062 0,061 0,06 0,061 0,027 0,033 0,053 0,038 0,033 

Nickel 3,3 3,2 3,1 3,2 3,2 3,5 23 3,6 10 3,6 4,8 7,5 5,1 5,8 5,1 

Vanadin 7,3 8,7 6,7 7,6 7,3 10 18 12 13 12 15 15 15 15 15 

Zink 30 26 23 26 26 44 55 45 48 45 42 50 53 48 50 

Klassning MRR KM MRR MRR MRR MKM MKM MKM MKM MKM KM KM MKM MKM KM 
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5.3 Grundvatten 

I grundvattenproverna detekterades alifater, PAH, arsenik, koppar och nickel över SGUs klass 1, 

dvs. vad som anses vara mer än obetydlig påverkan. Nedan ges en mer ingående beskrivning för 

respektive ämne som detekterats, vad dess förekomst kan bero på samt eventuell påverkan på 

miljön i området. Samtliga analysrapporter återfinns i bilaga 7.   

 

I merparten av grundvattenproverna detekterades nickel i halter över vad som anses ha en 

obetydlig påverkan enligt SGUs bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013). I GV1-GV8 

samt GV12 ligger halterna inom 2,2–8,0 µg/l, vilket ger en tillståndsklassning på måttlig halt (3) 

enligt SGU (2013) (tabell 10). I övriga provpunkter är halten låg eller mycket låg.  

 

Vid jämförelse med halter av nickel som uppmätts inom miljöövervakningsprogram i 

grundvattenrör, både regionalt och nationellt, är halterna som uppmätts i aktuell studie vanliga. 

Halterna som påträffats inom miljöövervakningsprogram ligger generellt, enligt SGU:s 

sammanställning (SGU, 2013), inom klass 2 och 3, vilket halterna i aktuell studie också gör. 

Förekomsten av nickel inom undersökningsområdet borde inte bero på lokala källor, då nickel 

inte använts inom Rifas verksamhet. Ämnet detekterades dessutom inte i förhöjda halter i 

markproverna, vilket borde innebära att halterna som påvisats i grundvattnet antingen är naturliga 

eller att de kommer från en annan verksamhet. För att säkert fastställa om föroreningen kommer 

från en annan industri eller om den är naturlig skulle fler prover kunna tas, men då det rör sig om 

måttliga halter borde detta inte vara motiverat för aktuell undersökning, framförallt då vattnet 

inte är ämnat som dricksvatten. Om läckage skulle ske till ytvatten kommer utspädningseffekten 

ge halter av nickel i recipienten väl under det årsmedelvärde som anses utgöra risk till 

ekosystemet (20 µg/l). Risken för påverkan i ytvatten anses därför som mycket låg.  

 

I fyra provpunkter detekterades arsenik över klass 1 enligt SGUs klassindelning. I ett prov, 

GV18, är arsenik det styrande ämnet, med koncentrationer inom klass 3, medan ämnet i övriga 

tre prov har halter inom klass 2. Påverkansgraden för arsenik inom klass 2 är måttlig medan den 

inom klass 3 är påtaglig. Detta innebär att föroreningssituationen i punkt GV18 är påtaglig. 

Arseniken kan, liksom nickel, förekomma naturligt. Ämnet har inte påträffats i förhöjd halt 

markproverna och har inte använts inom Rifas verksamhet, vilket gör att förorening inte borde 

uppstått inom fastigheten.  

 

I punkt GV12 påträffades PAH-L i halter som gör att vattnet inte är tjänligt som dricksvatten 

och kan utgöra en risk för såväl den biologiska mångfalden i ytvatten som i våtmarker (tabell 11).  

Asfalten i denna provpunkt innehåller höga halter av PAH: er så det är troligt att denna 

kontaminerat vattenprovet, ämnet har påvisats i låg halt i jordmassor underliggande asfalt. 
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Ett grundvattenrör (GV19 Berg) sattes djupare än övriga, på bergets djup (ca 19 mumy) för att 

främst kontrollera förekomst av klorerade lösningsmedel. Vattnet i denna provpunkt luktade av 

oljeförorening och efter kemisk analys påvisades alifater C16-C35 med halter av 1,2 mg/l (tabell 

10). Halterna gör att vattnet enligt SPI inte är tjänligt som dricksvatten eller bevattning och utgör 

risk för den biologiska mångfalden i våtmarker. Föroreningens ursprung är okänt, men den kan 

antas komma från en bensinstation eller dylikt högre upp i grundvattnets strömningsriktning.  

 

Det har inte påvisats klorerade lösningsmedel i något av grundvattenproverna överstigande 

SGU:s bedömningsgrund 1 (ingen eller obetydlig påverkan). 

 

De påträffade föroreningarna utgör inget hinder för byggnation av bostäder inom fastigheten., då 

grundvatten inom fastigheten inte avses användas som dricksvatten eller för bevattning. 
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Tabell 11. Sammanställning av halter av utvalda ämnen i det provtagna grundvattnet inom Flodhästen 5. Enhet anges för respektive ämne. Halterna har jämförts med 
riktvärden från SGU och SPI. Bedömningsgrunder och riktvärden enligt tabell 3 sidan 10. 

Ämne Enhet GV1 GV4 GV8 GV10 GV12 GV17 GV18 GV19 GV19 Berg 

Alifater >C16-C35 mg/l <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 1,2 

Aromater >C16-C35 mg/l <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 

PAH-L µg/l <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 3,8 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 

PAH-M µg/l <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 

PAH-H µg/l <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 

Arsenik µg/l 1,3 1,1 0,77 0,38 <0,20 0,64 3,3 1,3 - 

Barium µg/l 110 13 30 63 34 71 130 110 - 

Bly µg/l <0,050 0,41 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,11 - 

Kadmium µg/l <0,020 0,048 0,068 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 - 

Kobolt µg/l 2,3 5,4 7,6 <0,20 2,9 0,27 <0,20 <0,20 - 

Koppar mg/l <0,00020 0,022 0,0062 <0,00020 <0,00020 <0,00020 0,00037 0,00022 - 

Krom µg/l 0,24 0,21 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 - 

Kvicksilver µg/l <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 - 

Nickel µg/l 2,7 5,5 8,0 0,39 2,2 1,3 0,88 0,53 - 

Vanadin µg/l 0,37 0,32 0,23 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 1,3 - 

Zink mg/l 0,0014 0,0036 0,0018 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 - 

Kloroform (Triklormetan) µg/l <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,52 

Vinylklorid µg/l <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

Klassning SGU  3 3 3 1 3 2 3 2 - 

Klassning SPI 

 

- - - - 

Ej tjänligt 
som 

dricksvatten 
Risk för 

ytvatten & 
våtmark  

- - - 

Ej tjänligt som 
dricksvatten 

eller bevattning 
Risk för 
våtmark 
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6. Jämförelse med tidigare studier 

I tidigare studier har bly påträffats inom merparten av marken intilliggande fastigheten (figur 2). 

Detta gäller framförallt icke hårdgjorda ytor såsom grönytor och dylikt, då utbredningen av 

föroreningar på ytor runt den nu rivna byggnaden är relativt väldokumenterade bör dessa utgöra 

underlag för en framtida efterbehandling. 

 

Övriga ytor inom aktuellt område, område under nu riven byggnad och djupare provtagning har 

varit mindre väldokumenterade med endast enstaka punktprov eller inga alls, i denna 

undersökning har dessa ytor inkluderats för att få en bild av föroreningssituationen för hela 

fastigheten. 

 

I den norra delen av fastigheten visar tidigare studier samt denna undersökning på 

föroreningshalter av bly i de översta jordlagren överstigande Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för känslig mark respektive mindre känslig mark. 

 

I de södra delarna av fastigheten påvisades i aktuell undersökning ett större och ett mindre 

område med halter av bly över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig mark, vilket 

bekräftar föregående studier. Även ett jordlager innehållande halter av koppar överstigande 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig mark har identifierats i den södra 

delen. 

 

Vid parkområdet bekräftar aktuell studie föregående studier, med halter av bly över 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig mark.  

 

Under de nu rivna byggnaderna har inga föroreningshalter överstigande Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för känslig mark påvisats. 

 

Vid en efterbehandling av området bör samtliga undersökningar och laboratorieanalyser 

tillsammans utgöra ett underlag för efterbehandlingsbehovet. 
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7. Rekommendationer 

Då undersökningsområdet är planerat att främst bebyggas med bostäder är det generellt 

Naturvårdsverkets riktvärde för känslig mark (KM) som anses styrande. Beroende på hur 

byggnader och vägar m.m. ska utformas kan det vara skäligt att tillsammans med aktuell 

tillsynsmyndighet använda andra riktvärden beroende på anläggningsdjup och markanvändning. 

 

Nedanstående rekommendationer baserar sig på att Naturvårdsverkets riktvärden för känslig 

mark används och kan komma att ändras om andra riktvärden blir aktuella. 

7.1 Mark 

Nedan följer en redovisning av påvisade föroreningshalter tillsammans med information från 

tidigare undersökningar. Föroreningarnas utbredning visas i figur 4 och uppskattade mängder 

redovisas i tabell 12. Generellt har det i samtliga undersökningar framkommit föroreningshalter 

av bly överstigande Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig respektive mindre känslig 

mark i områden utan slitlager (asfalt, betong eller dylikt). 

 

7.1.1 Parkområdet 

Inom parkområdet klassificerades jordmassorna på djup 0-0,25 mumy inom samtliga rutor som 

MKM. Beroende på markanvändning i dessa rutor kan sanering av dessa bli aktuell (figur 4, 

delområde 3). För att vid eventuell sanering säkerställa att tillräckliga åtgärder skett 

rekommenderas att provtagning utförs i schaktväggar och schaktbotten. Om det vid en 

efterbehandling påträffas ytterligare föroreningar bör området saneras ytterligare och nya 

kontrollprov tas. 

7.1.2 Området söder om byggnaderna  

Inom området söder om byggnaderna förekommer förorening över KM i fyra rutor. MKM-

jordmassor med förhöjda halter av bly finns i ruta R12, R13 och R14 (figur 4, delområde 5).  

I ruta R14 förekommer ett lager, 1-1,5 mumy, med halter av koppar över riktvärdet för MKM. 

Som ovan rekommenderas provtagning i schaktväggar och schaktbotten efter efterbehandling. 
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7.1.3 Området runt om byggnaderna 

Detta område är väldokumenterat i tidigare undersökningar och bekräftas till stor del i denna 

undersökning, föroreningars utbredning baseras på tidigare undersökningar samt denna 

undersökning. 

 

I fyra provpunkter inom området runt om byggnaderna påvisades halter av bly över KM. I 

provpunkterna PP1 och PP6 klassificeras massorna som MKM medan de klassificeras som IFA i 

provpunkterna PP4 och PP5.  

 

Området kring provpunkt PP1 och PP 2 rekommenderas, med utgångspunkt från tidigare studier 

samt denna undersökning, att saneras inom det område som är markerat i figur 4 (delområde 1) i 

det nordvästra hörnet. För att säkerställa att saneringen är tillräcklig rekommenderas att prov tas i 

schaktväggar och schaktbotten. Om förorening fortfarande påträffas rekommenderas att området 

saneras ytterligare samt att nya prov tas i schaktväggar och schaktbotten.     

 

Inom området vid provpunkterna PP4 och PP5 rekommenderas sanering av mark enligt figur 4 

(delområde 2).  Området där byggnaden har stått, PP20, visar laboratorieanalyser på halter 

understigande MRR, vilket gör att detta område inte anses behöva saneras. Aktuella 

saneringsområde baseras på tidigare studier och denna undersökning. Liksom ovan 

rekommenderas att prov tas i schaktväggar och schaktbotten för att säkerställa tillräcklig sanering.   

 

Inom området vid provpunkt PP6 och ruta R17 rekommenderas att sanering utförs enligt figur 4 

(delområde 4). Därefter föreslås som ovan, att prov tas i schaktväggar och schaktbotten för att 

avgöra om området behöver saneras ytterligare.  

7.1.4 Området under byggnaderna  

Samtliga prov tagna där byggnaderna tidigare stått har halter under riktvärdet för känslig mark. 

Ingen efterbehandling av detta område är nödvändig vid byggnation av bostäder. 

7.1.5 Asfalt 

Asfalten som inte innehåller stenkolstjära kan återanvändas som vanlig asfalt, exempelvis genom 

återanvändning vid framställning av ny asfalt eller dylikt. Asfalt med halter av PAH16 över 70 

mg/kg kan återanvändas inom trafikprojekt, dock inte inom eller i anslutning till känsliga 

området. För återanvändning krävs samråd samt anmälan till miljöförvaltningen.  
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7.1.6 Klassificering av undersökningsområde 

 

 

Figur 4. Rekommenderad avgränsning för de områden innehållande föroreningar överstigande 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig respektive mindre känslig mark. Berörda djup och 
uppskattade mängder för markerade delområden redovisas i tabell 12 på nästföljande sida. 

 

 Delområde 1: Föroreningshalter i de ytliga jordlagren med avseende på bly överstigande 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig mark. 

 Delområde 2: Föroreningshalter av bly i främst de ytliga jordlagren överstigande 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig mark. 

 Delområde 3: Föroreningshalter av bly i de ytliga jordlagren överstigande 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig mark. 

 Delområde 4: Föroreningshalter av bly i de ytliga jordlagren överstigande 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig mark. 

 Delområde 5: Föroreningshalter av bly och PAH-H överstigande Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för känslig mark i de översta jordlagren. Föroreningshalt av koppar 

överstigande Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig mark i 

underliggande jordlager.  

 
 

Förklaring 
Föreslagen avgränsning 

för sanering av: 
 

       MKM-massor 

 
      IFA-massor 

Delområde 1 Delområde 2 

Delområde 3 

Delområde 4 

Delområde 5 

21 
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Tabell 12. Områden som har föroreningshalter över det gällande riktvärdet, KM, och som beroende på 
markanvändning kan behöva saneras inom fastigheten Flodhästen 5. I tabellen ges området, föroreningens djup, 
klassificering, typ av förorening, yta samt uppskattad mängd massor som rekommenderas att schaktas bort. 
  

Delområde  Djup (m) Klassning Förorening Yta (m²) Mängd (ton) 

Delområde 1 (PP1,PP2) 0-0,25 >KM Bly ≈ 2 200  ≈ 1 000 

Delområde 2 (PP4) 0-0,25 >MKM Bly ≈ 1 200 ≈ 540 

Delområde 2 (PP5) 0-0,25 >MKM Bly ≈ 2 400 ≈ 1 100 

Delområde 3 (R1-R5) 0-0,25 >KM Bly ≈ 10 000 ≈ 4 500 

Delområde 4 (PP6, R17) 0-0,5 >KM Bly ≈ 1 700 ≈ 1 500 

Delområde 5 (R12) 0-1 >KM Bly, PAH-H ≈ 1 800 ≈ 3 200 

Delområde 5 (R13) 0-0,5 >KM Bly, PAH-H ≈ 1 500 ≈ 1 400 

Delområde 5 (R14) 0-0,5 >KM Bly, PAH-H ≈ 1 500 ≈ 1 400 

Delområde 5 (R14) 1-1,5  >MKM Koppar ≈ 1 500 ≈ 1 400 

Total uppskattad mängd massor som anses behövas hanteras inom fastigheten uppgår till: 

 Jordmassor med föroreningshalter överstigande KM ≈ 8 500 ton 

 Jordmassor med föroreningshalter överstigande MKM ≈ 3 000 ton 

 

Beroende på markanvändning i området utanför fastigheten (gång och cykelväg och grönytor) 

 Jordmassor med föroreningshalter överstigande KM ≈ 4500 ton 

7.2 Befintliga jordhögar 

De befintliga jordhögarna klassificeras enligt följande: 

 Hög 1 - moränmassor från Kalmarsundsskolan ca 2 200 m3. 

Jordmassorna klassificerades och kan användas som MRR-massor.  

    

 Hög 2 - sorterad matjord från Volvo, ca 450 m3. 

Jordmassorna klassificerades och ska hanteras som MKM-massor.  

 

 Hög 3 - matjord och morän från fiberschakt i Lindsdal, ca 1 900 m3.  

Jordmassorna klassificerades och kan användas som KM-massor.   
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7.3 Grundvatten 

I två provpunkter för grundvatten detekterades halter som gör att vattnet är otjänligt som 

dricksvatten och kan påverka organismer i såväl ytvatten som våtmarker.  

 

I provpunkt GV19 berg påvisades alifater C16-C35 med halter av 1,2 mg/l (tabell 10). Halterna 

gör att vattnet enligt SPI inte är tjänligt som dricksvatten eller bevattning och utgör risk för den 

biologiska mångfalden i våtmarker. Detta vattenprov togs på 19 meters djup under befintlig 

markyta och föroreningen härstammar troligen inte från Rifas verksamhet 

 

I provpunkt GV12 påträffades PAH-L, detta ämne har inte detekterats i övriga 

grundvattenprover. Att de detekterats i GV12 kan, som tidigare nämnts, bero på ett kontaminerat 

prov. Asfalten i denna punkt innehåller höga halter av PAH:er så det anses troligt att detta kan 

påverkat vattenprovet. 

 

Någon åtgärd för grundvatten inom fastigheten anses inte miljömässigt eller ekonomiskt 

motiverat på grund av de relativt låga föroreningshalterna. 

8. Förenklad riskbedömning 

Denna miljötekniska undersökning bekräftar till stor del tidigare utförda miljötekniska 

undersökningar. Inom fastigheten Flodhästen 5 förekommer det främst ytliga föroreningar av bly 

(0-1 m), dessa ytliga föroreningar är koncentrerade till ytor som inte varit belagda med bundna 

slitlager såsom asfalt, betong eller dylikt. 

 

Det har också påträffats föroreningshalter av PAH-H och koppar, dessa föroreningar har 

påträffats i jordlager från 0-1,5 m i den södra delen av fastigheten. 

 

Vid byggnation av bostäder inom Flodhästen 5 finns det ett efterbehandlingsbehov av marken 

för att denna ska vara lämplig för detta ändamål. 

 

Inga föroreningshalter som motiverar någon efterbehandling av grundvatten har påträffats. Vid 

eventuell grundvattensänkning inom området kan vatten infiltreras inom området alternativt 

ledas ut på dagvattennätet, detta ska ske i samråd med aktuell tillsynsmyndighet. 

 

Denna rapport skall delges aktuell myndighet av den som äger eller brukar en fastighet enligt 

upplysningsskyldighet MB 10 kap 11 §.  
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