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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

VILDVINET 2, Ansökan om bygglov för påbyggnad av
flerbostadshus med 2 våningar

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § PBL.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som sökandes förslag till
kontrollansvarig, certifierad med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL, godkänns Sofi
Hamilton.

Totala avgiften för beslutet är 0 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits och avgiften har reducerats
med hela lovsavgiften med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 2/3-
delar av summan faktureras vid startbeskedet.

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning.)

Ärendet

Ansökan avser bygglov för påbyggnad av flerbostadshus i två våningar på Tärnan-
byggnaden. Påbyggnaden kommer att rymma 10 lägenheter med en total bruttoarea om
493 m2 och öppenarea om 38 m2. Lägenheterna är fördelade på sex ettor och fyra tvåor
och varierade mellan 33,7 m2 och 42,3 m2 i boarea.

Påbyggnaden kommer att ha fasader som kläs med skiffer av typ Samaca Multicolor
Skiffer, Nordskiffer typ naturlig sandfärg/beige, och takpapp lika befintligt i kulör samt
fönsterbågar i vit kulör, lika befintligt. Balkong och balkongdetaljer är tänkt vara lika
befintligt.

Byggnadsnämnden avslog tidigare 2021-02-25 ansökan om bygglov för påbyggnad av
flerbostadshuset med motivering att den tidigare föreslagna påbyggnaden,
BYGG.2020.334, bedömdes innebära en förvanskning av byggnaden enligt 8 kap 13 §PBL
samt att det inte uppfyllde varsamhetskraven enl. 8 kap. 17 § PBL (2010:900).

Sökande, Centrumbolaget Vinterklasen AB, Åke Holmström, har kommit in med en ny
ansökan och nytt förslag på utformningen av påbyggnaden samt material och färg.

Sörmlands museum har fått möjlighet att yttra sig över förslaget och även kommit in med
yttrande. Sökanden har också anlitat en certifierad sakkunnig inom kulturvärden (KUL)
enligt Boverket. Sökanden har bearbetat och anpassat förslaget efter deras
rekommendation.

Förvaltningens bedömning är att ansökan bedöms som planenligt enligt 9 kap. 30 § PBL
samt uppfyller kraven enligt 2 och 8 kap. PBL avseende förvanskning och varsamhet.
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Skäl till beslut

Förutsättningarna för att meddela bygglov inom planlagda områden anges i 9 kap. 30 §
första stycket PBL. Enligt bestämmelsen ska en ansökan om bygglov bifallas bland annat
om åtgärden inte strider mot detaljplanen.

Detaljplanen anger bl.a. att fastigheten är avsedd för centrum och bostadsändamål. Högsta
byggnadshöjd och nockhöjd över nollplan ska vara 30 respektive 30,5 meter. Ny
påbyggnad ska till färg och form ta hänsyn till Tärnanbyggnaden men ha ett eget uttryck
(f2).

Den föreslagna påbyggnaden som har bearbetats i samråd med museets yttrande, daterat
2022-03-28, och utlåtanden, daterade 2021-11-10 respektive 2022-05-03, från Ola Forsby,
Arkitekt och certifierad sakkunnig avseende kulturvärden med behörighet K (komplicerad
art), anser därmed att byggnadens utformning uppfyller kraven i detaljplanen och PBL:s
krav på varsamhet och förvanskning i enlighet med 2 och 8 kap. PBL.

I 2 kap. 6 § PBL finns vissa grundläggande krav på anpassning till omgivningen och
befintlig bebyggelse (anpassningskraven) som ska beaktas generellt vid utformningen av
bebyggelsemiljön och som är tillämpliga även vid ändring eller komplettering av befintliga
bebyggelsemiljöer. Enligt bestämmelsen ska lovpliktiga byggnadsverk utformas och
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bland annat
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god
helhetsverkan (2 kap. 6 § första stycket 1 PBL).

Bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden ska skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas (tredje stycket i nämnda lagrum).

Av betydelse för bedömningen av om en byggnad uppfyller anpassningskraven i 2 kap 6 §
PBL är byggnadens utformning.

Generella krav i fråga om utformning som byggnadsverk ska uppfylla finns i 8 kap. 1 § 2
PBL. Enligt den bestämmelsen ska en byggnad ha en god-, form, färg- och material-
verkan. Dessa komponenter är väsentliga för en sakligt underbyggd bedömning av
byggnaden som sådan och vad som sammantaget ger en god helhetsverkan (prop.
2009/10:170 Del 1 s. 257 f). De generella kraven på anpassning och utformning som
uppställs i PBL kan preciseras i en detaljplan.

För fastigheten Vildvinet 2 gäller en detaljplan för del av Vildvinet 2, 0481-P18/3 antagen
2018 med tillhörande planbeskrivning. Enligt denna ska påbyggnaden inte efterlikna den
befintliga byggnaden till färg och form utan bidra med eget till platsen. Karaktären och
färgsättningen på den nya fasaden kommer att ha naturlig färg, vilket i det aktuella förslaget
har sökanden föreslagit sandfärg/beige, samt fönster och balkonger är tänkt att utföras lika
befintlig.

Inom fastigheten Vildvinet 2 i centrala Oxelösund finns det tidigare Folkets hus.
Byggnadskomplexet uppfördes och invigdes 1956. Det utgjordes då av två
byggnadskroppar i gult respektive rött tegel som sammanlänkades genom en mindre, lägre
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byggnadsvolym som fungerade som entrébyggnad. Under 1974-1976 tillfogades komplexet
ytterligare en byggnadskropp i sydöst, vilken skivkläddes och försågs med längsgående
fönsterband. Folkets hus-verksamheten har upphört i lokalerna och byggnadskomplexet
förvärvades under 2000-talet av ett privat fastighetsbolag, Centrumbolaget Vinterklasen
AB. Bygglov gällande ombyggnation av lokaler till fjorton lägenheter i den mittersta och
sydöstra byggnadskroppen söktes 2019 och ändring av fasaden 2021 och åtgärderna var
uppförda 2021 och slutbesked har getts.

Ansökan gäller en påbyggnad som kommer att placeras på bakre del i nordöst. Detalj-
planearbetet 2017 har fastslagit att de tre ursprungliga byggnadskropparna, Tärnanbygg-
naden, entrébyggnaden och den nordvästliga rött tegel, är särskilt värdefulla byggnader
som avses i 8 kap. 13 §, plan- och bygglagen (2010-900). Byggnaderna får inte förvanskas.

Av 8 kap. 1 § PBL framgår bl.a. att en byggnad ska ha en god form-, färg-, och materialver-
kan. Enligt 8 kap. 17 § PBL ska ändring av en byggnad utföras varsamt så att man tar
hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Man ska konstatera först att planen innehåller särskilda regler för ändring av byggnaden
och byggåtgärden vilket beaktats, kan därför inte anses strida mot detaljplanen.

Eftersom det är fråga om ändring av en befintlig byggnad ska åtgärden, trots att den inte
kan bedömas strida mot planen, uppfylla de krav som framgår i 2 och 8 kap. PBL och som
bl.a. avser kravet på varsamhet i förhållande till en byggnads och ett bebyggelseområdes
karaktärsdrag så att dess historiska, kulturhistoriska och konstnärliga värden tas till vara.
Härutöver ska ändringar av en byggnad utföras på ett sätt som är lämpligt utifrån god form-
, färg-, och materialverkan. Den befintliga byggnaden ingår i något bevarandeprogram och
utpekats som särskilt intressant ur ett kulturmiljöperspektiv.

Sammantaget bedömer förvaltningen att påbyggnad av Tärnanbyggnaden inte anses
komma att påverka det visuella intrycket och byggnadens karaktär som helhet.

Förvaltningens bedömning är att den ansökta åtgärden varken strider mot förvansknings-
förbudet enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, eller varsamhetskravet
enligt 2 kap. 6 § och 8 kap. 17 § PBL.

Sammanfattningsvis anser förvaltningen att den föreslagna åtgärden är förenlig med
detaljplanen och uppfyller kraven på anpassning till omgivningen, befintlig bebyggelse och
utformning.

Bygglov bör därför ges.

Upplysningar

Ändringar från lovet får inte ske utan att nämnden har godkänt åtgärden med hänsyn till
förvansknings och varsamhetskravet enligt 2 och 8 kap. PBL.
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Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked. Om
byggnationen påbörjas innan startbesked lämnats ska byggsanktionsavgift tas ut.

Lovet ska påbörjas inom två år. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller
bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft.

Påbyggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked har meddelats.

Åtgärden bör inte påbörjas innan lovet har vunnit laga kraft. Beräknat laga kraft datum är
fyra veckor efter att beslutet kungjorts i post- och inrikes tidning.

Beslutsunderlag
1- Anslutning påbyggnad mot den befintliga, inkommen 2022-02-01.

2- Takplan, översikt, inkommen 2022-03-02.

3- Fasader, 2 st., inkomna 2022-03-02.

4- Sektioner, inkomna 2022-03-02.

5- Planritningar, Plan 6, 7 och 8, inkomna 2022-03-02.

6- Plan 2, förrådsdel, 2022-03-02.

7- Fasadritningar, illustrationsritningar, inkomna 2022-03-02.

8- Remissvar från Sörmlands museum, 2022-03-28.

9- Utlåtanden, 2 st, från Ola Forsby, Arkitekt och certifierad sakkunnig avseende
kulturvärden, 2021-11-10 respektive, 2022-05-03 med tillhörande bilagor.

10- Tillgänglighetsutlåtande, rev. 2021-11-30.

11- Information om färgsättning, inkommen 2022-05-24.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista
Sökanden
Kontrollansvarig

Kungörelse
Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar, www.bolagsverket.se.

Meddelande om kungörelse skickas till (9 kap 41b § Plan- och bygglagen):
Fastighet Fokus 1, Violen 8, Prisman 6, Säven 4, 7 och 14, Sälen 9 samt Oxelö 7:50

Hur man överklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.

Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.
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Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.

Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).

I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut.
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna
överklagandeskrivelsen.
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                Sid 1 av 1 
   Centrumbolaget 
   Vinterklasen AB 
   Er ref: Åke Holmström 

Järntorget 5 
   613 30 OXELÖSUND 
 

Angående påbyggnadsplanerna på Vildvinet 2 
 
Undertecknad fick i februari 2021 i uppdrag av Centrumbolaget Vinterklasen AB att titta på 
fasadmaterial och färgsättning på deras framtagna fasader för påbyggnad av bakre delen av 
Vildvinet 2. 
Principen att bygga på uppåt var redan behandlat av kommunen och inarbetat i detaljplanen. 
Arkitektritningarna för projektet ritas av Abako Arkitektkontor AB.  
Den större frågan om pådyggnaden har därför inte beaktats av mig i detta uppdrag. 
Frågan har varit att ur antikvarisk och arkitektonisk synvinkel utforma fasaderna för att på ett 
positivt sätt samverka med befintliga omgivande fasader.  
 
Sedan dess har fasaderna arbetats om av arkitektkontoret. Balkongerna mot sydväst har 
tagits bort och fönstersättningen på denna fasad har utformats i en tydlig horisontell ordning. 
Jag bedömer dessa förändringar som klara förbättringar. 
 
Jag har nu blivit till frågad om att överföra min tidigare material- och färgskiss till de nya 
fasadritningarna.  
Dessa fasader bifogas denna lilla beskrivning. 
 
Jag har utgått från detaljplanens formulering att: 
-Påbyggnaden inte skall ”härma” befintliga byggnaderna till färg och form utan bidra med 
något eget till platsen. 
Jag tycker samtidigt att det stämmer bra relativt befintliga fasader att det är fasadmaterialet 
karaktär och naturliga färg som visas och inte någon ytbehandling. Fönster och balkonger är 
i förslagen lika bef. 
Förslagen lösning klassas som en lättkonstruktion. 
 
 
Produktinformation (Sammanställd feb -21): 
SKIFFER: Samaca Multicolor Skiffer, Nordskiffer, dubbeltäckning  
Lättkonstruktion, 50kg/m2, underhållsfritt 
Pris sten 495 kr/m2, plus underliggande fasadsystem NordClad 300 kr/m2 
 
 
 
2021 11 10 / Ola Forsby 
Arkitekt och certifierad sakkunnig avseende kulturvärden, behörighet K 
 
 
Bilaga: fasadgestaltningsskiss 21 11 10/ Ola Forsby Arkitektkontor AB 



                Sid 1 av 2 
   Centrumbolaget 
   Vinterklasen AB 
   Er ref: Åke Holmström 

Järntorget 5 
   613 30 OXELÖSUND 
 

Angående påbyggnadsplanerna på Vildvinet 2 
 
Bakgrund 
Undertecknad fick i februari 2021 i uppdrag av Centrumbolaget Vinterklasen AB att titta på 
fasadmaterial och färgsättning på deras framtagna fasader för påbyggnad av bakre delen av 
Vildvinet 2. 
Principen att bygga på uppåt var redan behandlat av kommunen och inarbetat i detaljplanen, 
som vunnit laga kraft. 
Den större frågan om påbyggnaden tog jag därför inte ställning till i detta uppdrag. 
Det ser jag fortsatt ej skäl till då planen vunnit laga kraft. 
Arkitektritningarna för projektet ritas av Abako Arkitektkontor AB.  
Frågan var att ur antikvarisk och arkitektonisk synvinkel utforma fasaderna för att på ett 
positivt sätt samverka med befintliga omgivande fasader. Mitt förslag här var att klä 
påbyggnadens fasader med en lättkonstruktion i skiffer. 
 
Efter ett inledande samråd arbetades fasaderna om av arkitektkontoret. Balkongerna mot 
sydväst togs bort och fönstersättningen på denna fasad har utformats i en tydlig horisontell 
ordning. 
Jag bedömer dessa förändringar som klara förbättringar. 
 
Jag överförde därefter min tidigare material- och färgskiss till de nya fasadritningarna.  
Den senaste och aktuella versionen av dessa fasader är daterad 21 11 10. Till skissen skrev 
jag även en kort beskrivning.  
 
Jag har, i mitt gestaltningsförslag, utgått från detaljplanens formulering att: 
-Påbyggnaden inte skall ”härma” befintliga byggnaderna till färg och form utan bidra med 
något eget till platsen. 
Jag tycker att det stämmer bra relativt befintliga fasader att det är fasadmaterialet karaktär 
och naturliga färg som visas och inte någon ytbehandling. Fönster och balkonger är i 
förslagen lika bef. 
 
Ny kommentar 
Jag har nu av Nils Erik Selin, miljö- och samhällsbyggnadschef i Oxelösunds kommun, samt 

byggherren Åke Holmström ombetts att komplettera mitt tidigare material med en kort 
kommentar om hur förslaget förhåller sig till anvisningarna i länsstyrelsens beslut (daterat 21 
06 15 Dnr 403-2606-2021) 
 
I länsstyrelsens beslut listas ett antal punkter: 

1. En fasadbeklädnad i form av liggande faluröd panel anses främmande och utgöra 
en förvanskning. 
 
 



Sid 2 av 2 
 

2. Positivt kan vara att: I den sydvästra fasaden plocka upp befintliga fasaders 
horisontella betoning med längsgående fönsterband. 

3. Balkonger på sydvästra fasaden bör helt undvikas. 
 

4. Påbyggnadens fasad bör dras in från befintlig och takfoten bör bevaras i syfte att 
tillvarata befintliga fasaders karaktär samt läsbarheten av den ursprungliga 
byggnadsvolymen respektive det senare tillägget. 

 
Kommentarer till detta 
 
Punkt 1 – 3 är, som jag ser det, alla beaktade i det aktuella förslaget. 
 
Punkt 4 är en svårare aspekt. Dels finns inget stöd i detaljplanen för ett krav på indraget 
fasadliv på påbyggnaden. Dels är det enligt konstruktören svårt eller nästan omöjligt att göra 
detta då de olika byggnadsdelarna måste samverka statiskt. 
 
Om jag skall se till det arkitektoniska/antikvariska kan jag inte heller riktigt se att ett indraget 
fasadliv bidrar till det uttalade syftet. 
Målet med utformningen är att balansera syftet med läsbarheten beträffande gammalt och 
nytt med att den nya helhetsgestaltningen blir harmonisk och bra. 
En diskret men tydlig markering, med ett plåtbleck, av gränsen mellan den ursprungliga 
nedre delen och den nya övre fasaden anser jag lyckas med båda dessa målsättningar. 
Det är sedan viktigt att den nya fasadens övre krön löses på ett sätt som harmonierar med 
detta bleck. (se bifogade detaljskisser)   
 
 
 
2022 05 03 / Ola Forsby 
Arkitekt och certifierad sakkunnig avseende kulturvärden, behörighet K 
 
 
Bilagor: -  1.   Fasadgestaltningsskiss / Ola Forsby Arkitektkontor AB. 21 11 10 

2. Detaljritning, fasad vid möte befintligt/nytt. Abako Arkitektkontor AB,  
22 02 01. 

3. Detaljritning, fasad vid krön påbyggnad. Abako Arkitektkontor AB, 22 04 29. 
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Oxelösunds kommun
Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

2022-03-28

Vildvinet 2, OXELÖSUND. Bygglov påbyggnad, BYGG.2021.434 Yttrande.

Sörmlands museum, David Hansson

KN-SLM22-0030

postadress.
Box 314
611 26 Nyköping

tel. 
0155 - 24 57 00

e-post.
kultur.utbildning@
regionsormland.se

ang.

datum

från

till

1

kulturmiljöer
En del av Region Sörmland

Bakgrund
Museet har ombetts yttra sig rörande bygglov för påbyggnad av f.d. Folkets hus i 
Oxelösund. Påbyggnaden är tänkt att utföras på den bakre delen av den gula te-
gelbyggnaden sett från Järnvägsparken. En bygglovsansökan över påbyggnaden 
har tidigare prövats av kommunen, som dock avslog ansökan. Beslutet överkla-
gades men länsstyrelsen avslog i sin tur överklagandet genom beslut 2021-06-15, 
med hänvisning till att påbyggnaden skulle innebära en förvanskning av bygg-
naden enligt 8 kap. 13 § PBL och inte uppfylla varsamhetskravet i 8 kap. 17 § PBL. 
Delar av föreliggande yttrande baseras på tidigare yttrande lämnat av Sörmlands 
museum 2020-12-14.

Detaljplanen för den aktuella byggnaden upprättades 2017. Museet yttrade sig 
under planprocessen och betonade då att påverkan av en eventuell påbyggnad 
bör utredas genom en antikvarisk förundersökning eller kulturmiljöanalys för att 
bedöma en eventuell påverkan. Någon sådan utfördes inte. Inga vystudier har 
gjorts av hur en påbyggnad skulle påverka byggnaden, omgivningen eller stads-
bilden någon gång under plan- eller byggprocessen, förutom en mycket förenk-
lad skiss gjord av museet i yttrandet över detaljplanen. Vi påpekade också att alla 
ombyggnader bör ske varsamt och under överinseende av antikvarisk sakkunnig. 
Kommunen har hittills inte ställt några sådana krav rörande bygglov för ombygg-
naden av den röda tegelbyggnaden och inte heller för den gula. Detta trots att 
båda byggnader är utpekade med q i detaljplan och således är att betrakta som 
särskilt värdefulla enligt Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 13 §. 

I samband med den nu aktuella bygglovsansökan ställde kommunen krav på 
komplettering i form av en antikvarisk förundersökning som redogör för konse-
kvenserna av vad ansökt åtgärd kan innebära för en byggnads kulturhistoriska och 
arkitektoniska värde. Efter en mailväxling mellan kommun och sökande omfor-
mulerades dock detta krav till att istället gälla ett utlåtande från en certiferad 
sakkunnig inom kulturmiljö. Utlåtandet, daterat 2021-11-10, är mycket kort och 
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bedömer inte förslagets konsekvenser i förhållande till varsamhetskravet och 
förvanskningsförbudet.

Även om den ursprungliga begäran om en antikvarisk förundersökning var sent 
påtänkt, då påbyggnadens lämplighet som helhet redan avgjorts i samband med 
detaljplanen, anser museet att detta bör vara en förutsättning för vidare hante-
ring av bygglovsansökan. Denna skulle i så fall visa på lämpligheten av den valda 
utformningen i förhållande till detaljplanens bestämmelser tillika varsamhetskra-
vet och förvanskningsförbudet enligt Plan- och bygglagen. En förundersökning 
skulle också ligga till grund för en kontroll av kulturvärden vid ombyggnaden.

Nuläge
F.d. Folkets hus omfattas idag av två detaljplaner som vann laga kraft 2013-01-08 
(röda tegelbyggnaden och entrédelen) respektive 2018-04-30 (den nu aktuella 
Tärnanbyggnaden i gult tegel). Båda togs fram med syfte att medge ändrad 
användning för i huvudsak bostäder. Samtidigt försågs byggnaden med skydds-
bestämmelsen q. I samband med ombyggnaderna till bostäder har de tidigare 
mycket välbevarade byggnaderna undergått genomgripande förändringar. I 
första hand invändigt, men även fera exteriöra ändringar som påverkar helheten. 
Detta trots det utökade skyddet i detaljplanerna som särskilt pekar ut fasaddetal-
jer.

•	 2017 – Utbyte av ursprungliga fönster och dörrar, röda tegelbyggnaden
•	 2017 – Utbyte av ursprungliga fönsterdörrar i bottenvåningen på 

Tärnanbyggnaden
•	 2017 – Målning av plåttak, delvis av koppar, på röda tegelbyggnaden och entré-

byggnaden
•	 2020 – Utbyte av ursprungliga fönster Tärnanbyggnaden
•	 2020 – Utbyte av två fönster i den glasade entrédelen
•	 2020 – Målning med grön kulör av tak i obehandlad korrugerad aluminium på 

Tärnanbyggnaden 
•	 2020 – Bygge av altan/trädäck av framför den röda tegelbyggnaden
•	 2020 – Påbyggnad av teknikanläggning på taket till Tärnanbyggnaden
•	 2020 – Målning av bruna fönsterpartier med vitt på röda tegelbyggnaden
 
Sammantaget har dessa förändringar påverkat byggnadens karaktär negativt. När 
ursprungliga delar byts ut påverkar det inte bara byggnadens tekniska och histo-
riska värden utan också autenticitetsvärdet som är mycket viktigt i upplevelsen av 
en byggnad. Vissa av åtgärderna har skett inom ramen för bygglov rörande om-
byggnaderna, och andra utan bygglov varav en del ändringar har blivit föremål 
för tillsynsärenden. 

Museet vill betona att även underhållsåtgärder på q-märkta byggnader är anmäl-
ningspliktiga enligt Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap. 6 §.

Synpunkter på förslaget
Detaljplanen anger för påbyggnaden i sin f2-bestämmelse att: Ny byggnad/på-
byggnad skall till färg och form ta hänsyn till Tärnan-byggnaden men ha ett eget ut-
tryck. Museet har i tidigare yttrande påpekat att påbyggnaden bör göras så diskret 
som möjligt för att inte störa upplevelsen av den gula tegelbyggnaden sett från 
Järnvägsparken och torget. Utgångspunkten måste vara att den äldre byggnaden 
även efter en eventuell påbyggnad ska vara den framträdande på platsen. Att 
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påbyggnaden ska ta hänsyn till Tärnanbyggnaden, men samtidigt ha ett eget ut-
tryck betyder inte per defnition att den ska vara avvikande.

I Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 17 § anges att: Ändring av en byggnad och 
fyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens 
karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden.

Den nya tillbyggnaden är, enligt ritningar daterade 2020-08-19 och 2022-02-01, 
tänkt att utföras i två våningar med platt, svagt sluttande tak, utan utkragande 
takfot och med fasader täckta med skiferplattor, Samaca Multicolor, grå med 
roströda och orangea inslag. Fasaden mot Järnvägsparken i sydväst upptas i 
förslaget till större delen av jämnt utplacerade franska balkonger med svarta (?) 
räcken och vita fönsterdörrar på de två våningsplanen. På sidorna av tillbygg-
naden, fnns två balkonger per våningsplan med svarta räcken och där de övre 
har tak. Baksidan saknar fönster bortsett från två mindre på varje våningsplan. 
Fönster är av samma typ som nyligen satts in vid ombyggnaden, vilka har en 
utsida av aluminium.

Gestaltning
F.d. Folkets hus i Oxelösund är utformad som en arkitektonisk helhet men med 
mycket stor omsorg om detaljer. Detta framgår tydligt både genom originalrit-
ningarna, men också genom bevarade delar i byggnaderna. Varje enskild del 
gestaltades och utformades medvetet och med stor noggrannhet, vilket sam-
mantaget skapade en harmonisk helhet med stora arkitektoniska värden. Detta 
omfattade också terrassen med stenläggning, räcke, mur, trappor och plantering-
ar. I samband med ombyggnader genom åren har fera delar av den ursprungliga 
arkitektoniska gestaltningen dessvärre gått förlorade. Inte minst genom tillbygg-
naden i öster och påbyggnaden av entrédelen. Terrassen har också byggts om där 
naturstensmuren ersatts av betong, och den mönstrade plattsättningen ersatts. 

Enligt Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 1 § andra punkten ska en byggnad 
ha en god form-, färg- och materialverkan. Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap. 6 
§ punkt 1 anger att byggnadsverk ska utformas på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan.

Den exteriöra utformningen i förslaget innehåller nästan inga detaljanvisningar 
alls. Endast en översiktlig och skissartad utformning av fasaderna fnns att tillgå. 

Det föreslagna fasadmaterialet innebär en dämpad kulör vilken genom inslagen 
av roströd och orange bör smälta ihop relativt väl med det gula teglet. Att det 
är ett naturmaterial bedöms som positivt med tanke på de traditionella material 
av tegel, puts och natursten som fnns representerat i byggnaderna idag. Att 
bedöma kulör utifrån fotografer är dock alltid svårt, särskilt som tänkt skifer har 
en naturligt kraftig kulörvariation. En slutlig bedömning bör därför göras efter 
provmontage på plats. 

Mötet mellan påbyggnadens fasad och den befntliga gula tegelfasaden är tänkt 
att utföras med enbart ett mellanliggande droppbleck, material eller färg är inte 
specifcerad. Mötet mellan de två fasaderna är avgörande för hur påbyggnaden 
uppfattas från baksidan. I länsstyrelsens beslut över den tidigare bygglovsansö-
kan påpekade de att påbyggnadens fasad bör dras in från befntlig och att takfo-
ten bevaras, för att tillvara ta befntliga fasaders karaktär samt läsbarheten av den 
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ursprungliga byggnadsvolymen. Takfoten är idag krönt av en kopparplåt. Museet 
delar länsstyrelsens synpunkt, och bedömer att detta också till viss del skulle lätta 
upp påbyggnadens volymverkan i förhållande till den befntliga byggnadsvoly-
men.

Fönster med utsida av aluminium av samma typ som ovarsamt har ersatt befnt-
liga fönster mot Järnvägsparken, och även satts in på Tärnanbyggnadens baksida 
är tänkta att användas. Även balkongerna som anges i förslaget är av en standard-
typ med räcken och handledare av lättmetall. Hur detaljutförandet av dessa delar 
förhåller sig till helheten framgår inte av underlaget, och förefaller heller inte 
vara utformat specifkt för den valda påbyggnaden och med hänsyn till en god 
helhetsverkan. Vita fönster och fönsterdörrar bedöms dock inte vara lämpligt mot 
en grå skiferfasad.

Takmaterial framgår inte av handlingarna, och detaljritningar över hur påbygg-
nadens takfot är tänkt att utföras fnns inte med. Dessa delar går därför inte att 
bedöma. 

Balkonger
Påbyggnaden är tänkt att förses med balkonger på sidofasaderna. De övre är 
försedda med tak. I den tidigare bygglovsansökan fanns balkonger även med på 
fasaden mot Järnvägsparken. Dessa har nu utgått, vilket är positivt. Balkonger 
på sidofasaderna kan dock också få stor påverkan på helheten. Dessa kommer 
avteckna sig mot himlen sett från parken och Torggatan och även hamna direkt 
i blickfånget när man betraktar Tärnanbyggnaden på avstånd. En konsekvens av 
balkonger som är svår att styra är också olika former av möblering och solskydd 
m.m. vilket också kan störa upplevelsen av den äldre byggnaden. Balkongtak 
är också utöver att vara ett mycket tveksamt arkitektoniskt och estetiskt till-
lägg en anordning som möjliggör persienner, eller upphängning av andra saker 
vilket som helhet kan ge en avsevärt större påverkan än själva balkongen i sig. 
Detta är idag resultatet av de balkonger som nyligen monterats på baksidan av 
Tärnanbyggnaden. Museet anser därför att balkonger på påbyggnaden inte bör 
tillåtas. 

Tekniska anordningar
Tärnanbyggnaden har på senare år försetts med fera tekniska anordningar i form 
av höga antenner och även en påbyggnad av en befntlig teknikanläggning som 
har försetts med liggande träpanel och ett fönster mot Järnvägsparken. Tekniska 
anordningar av olika slag kan ha negativ påverkan på en byggnads utseende, 
och kan vara bygglovspliktiga. I ritningarna över påbyggnaden syns inga tekniska 
anordningar alls. Eftersom detta kan ge stora konsekvenser på helheten bör detta 
så långt det är möjligt redovisas på ritningarna.

Sammanfattning
Som helhet bedömer museet att den nuvarande utformningen är bättre än tidi-
gare förslag, men att delar i förslaget behöver omgestaltas och andra frågor klar-
göras för att man säkert ska kunna säga att detaljplanens bestämmelser, varsam-
hetskravet och förvanskningsförbudet enligt Plan- och bygglagen är uppfyllda. 

En antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys bör vara ett minimikrav 
innan bygglov ges, som i så fall också bör innehålla en fördjupad material- och 
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Kopia till:
Sörmlands museum, diariet

Länsstyrelsen Södermanlands län

David Hansson, 
Bebyggelseantikvarie

vystudie. Krav bör också ställas på att en påbyggnad ska följas av certiferad anti-
kvarisk sakkunnig enligt KUL 2.
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Folkets hus 2022-03-22. De senaste ändringarna i form av grönmålat tak på Tärnanbyggnaden, 
samt påbyggnad av teknikhuset på taket har påverkat helheten negativt. Trots detta fnns fera 
värden kvar att beakta, och en påbyggnad behöver ta stor hänsyn till den ursprungliga gestalt-
ningen för att inte förvanska byggnaden. Foto: David Hansson (SLM D2022-0062)

Det är slående i äldre fotografer över byggnaden vilken detaljrikedom som från början fanns 
i Folkets hus i Oxelösund. Gestaltningen är mycket väl avvägd mellan de olika delarna, och 
medvetet utformad ned i minsta detalj - ingenting har lämnats åt slumpen. Även om de många 
ombyggnaderna har påverkat den ursprungliga karaktären negativt fnns ännu fera värden 
kvar att beakta i byggnaden. Foto från Oxelösundsarkivet, Bild ID: 006367. Fotograf: Arnold 
Adolfson, 1956.
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Omfattning av tillgänglighetsuppdrag: 
 

Undertecknad har av Åke Holmström på Centrumbolaget Vinterklasen AB fått i uppdrag att upprätta 
ett sakkunnighetsutlåtande över tillgängligheten, vad gäller planerad på-/tillbyggnation av befintlig 
huskropp. Detta i form av två nya våningsplan på plan 7 och 8 (totalt 10 st nya lägenheter) på 
fastigheten Vildvinet 2 i Oxelösunds kommun. I aktuellt projekt (bygglovsärende) inkluderas även 
iordningställande av nya lägenhetsförråd i befintlig källare (plan 2).  
 
Tillgänglighetsgranskningens syfte är att bedöma tillgängligheten och användbarheten för personer 
med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga. Detta utifrån gällande lagstiftning. 
Aktuell granskning och utlåtande har primärt för avsikt att bedöma om utformningskraven (vad gäller 
tillgänglighet) enligt Plan- och bygglagen är uppfyllda. 
 
 
Berörda delar av byggnad samt utemiljöer: 
 

I aktuellt fall berörs samtliga delar/ytor på de två aktuella våningsplanen av direkta tillgänglighetskrav.  
 
Utformning av entrépassagevägar i underliggande befintlig huskropp samt placering av lägenhets-
förråd (förvaring säsongsutrustning), rullstolsförråd, parkeringsplatser samt sophantering har även 
inkluderats i nu utfört granskningsarbete. 
 
 
Projektspecifikt underlag för granskning samt beskrivning av utfört granskningsarbete: 
 

Detta tillgänglighetsutlåtande bygger på granskning av följande ritningar: 
- Planritningar A-40.0-0021, A-40.0-0061 daterade 2020-08-19 
- Planritningar (bygghandlingar) A-40.0-0031, A-40.0-0041, A-40.0-0051 reviderade 2020-09-01 
- Planritningar A-40.0-0071, A-40.0-0081 reviderade 2021-04-19 
- Sektionsritning A-40.2-2001 reviderad 2021-11-29 
- Fasadritningar A-40.3-2001, A-40.3-2002 reviderade 2021-11-29 
 
Undertecknad har i samband med förprojekteringen utfört tillgänglighetsgranskning av tidigare 
versioner av ovan angivna ritningar. Vissa noterade tillgänglighetsbrister har via ritningsrevideringar 
därmed redan åtgärdats/undvikits. 
 
Platsbesök har utförts av undertecknad 2020-08-24. Detta för att framför allt bedöma aspekter 
gällande rullstolsförråd, parkeringsplatser, sophantering mm – alltså sådant som berör befintlig 
huskropps utformning, befintliga kringliggande utemiljöer mm. 
 
 
Ej granskade delar/aspekter: 
 

Detta tillgänglighetsutlåtande inkluderar enbart granskning av ovan nämnda ritningar. Detta innebär att 
aspekter rörande t.ex. tröskelhöjder, handledare, skyltning, inredningsdetaljer, dörröppningsautomatik, 
kontrastmarkeringar, belysning, ljudmiljö mm inte granskas i detta skede. Granskning av dessa 
tillgänglighetsaspekter kommer utföras av undertecknad i ett senare skede. 
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Lagkrav, föreskrifter och riktlinjer: 
 

Aktuellt projekt har granskats utifrån de övergripande och generella tillgänglighetskrav som anges i 
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) samt Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338). 
Granskningsarbetet innefattar även kontroller utifrån att föreskrifterna och de allmänna råden i 
Boverkets Byggregler till och med ändringsförfattning BBR 28, BFS 2019:2 efterföljs.  
 
För utformning av enskilda bostadsenheter/lägenheter har granskning även utförts i förhållande till 
Svensk Standard SS 914221:2006 (samt till viss del även standarden SS 914222:2006). 
 
Där exempel på lösningar ej finns att hämta i ovan nämnda regelverk har bedömningar till stor del 
gjorts utifrån handboken ”Bygg ikapp, För ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med 
funktionsnedsättning” (utgåva 6), vilken sedan länge fungerat som en normgivande handling inom 
tillgänglighetsområdet. 
 
 
Dimensionerande mått för rullstol: 
 

Då det i detta utlåtande hänvisas till att en bostad/lägenhet ska vara tillgänglig och användbar ska 
måtten för en manuell eller eldriven rullstol för inomhusanvändning vara dimensionerande. 
Dimensionerande vändmått som är lämplig vid bedömning av tillgängligheten och användbarheten för 
en sådan rullstol är en cirkel med diametern 1,3 m.  
 
För gemensamma invändiga utrymmen samt för tillgängliga delar av utemiljön är däremot en eldriven 
rullstol för begränsad utomhusanvändning (mindre utomhusrullstol) dimensionerande. För denna 
rullstolstyp är dimensionerande vändmått/diameter 1,5 m. 
 
Allt detta i enlighet med BBR 3:113. 
 
 
 

Noterade fel och brister 
 

Följande punkter och noteringar avser aspekter vilka enligt undertecknads bedömning inte uppfyller 
gällande tillgänglighetskrav. 

Noteringar markerade med kursiv och indragen text avser noteringar vilka inte utgör direkta 
fel. Här omnämns t.ex. smärre tillgänglighetsbrister vilka inte direkt går att hänvisa till något 
bindande regelverk. Råd, rekommendationer eller annan klargörande text från undertecknad 
är också skriven med kursiv och indragen text.  

Observera i detta sammanhang att hänvisningar till BBR:s allmänna råd inte markeras med kursiv text. 
Detta eftersom dessa allmänna råd ofta anses som så pass normgivande att de normalt sett ska 
följas. 
 
1. Vissa något trånga lägenhetsdörrspassager på plan 7 och 8 (BBR 3:143, SS 914221) 

Dörrar vilka leder till utrymmen som ska vara tillgängliga måste möjliggöra en enkel passage för 
en rullstolsburen. För att uppfylla detta krävs det framför allt att det finns vissa fria ytor kring 
dörrens handtagssida. För följande dörrpassager finns det byggnads- eller inredningsdelar vilka 
inkräktar på denna passagemöjlighet: 
- Innanför entrédörrarna i lägenhet 2501 och 2601 inkräktar en garderob på önskad fri yta. 
  Avvikelsen i förhållande till önskade fria mått enligt standarden SS 914221 är här ca 10 cm. 
- Korridoren utanför entrédörren till lägenhet 2504 och 2604 är något för smal för att önskad fri yta 
  vid handtagssidan ska kunna uppnås. Avvikelsen är här ca 5 cm. 

2. Lång invändig passageväg mellan hissar mm (BBR 3:142, 3:1422, 3:23, 3:5) 
För att som rullstolsburen ta sig till de nya lägenheterna på plan 7 och 8 krävs en relativt 
komplex och lång invändig passageväg. Först krävs passage med befintlig hiss från plan 2 
upp till plan 3. Härefter följer en invändig lång korridorpassage bort till ny hiss. Denna 
passageväg är ca 45 m och passerar dessutom två lägre ramper. Det finns dock inget i våra 
regelverk som säger hur lång en invändig passageväg maximalt får/bör vara. Därmed kan 
undertecknad inte notera denna brist som ett direkt fel. 
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Nära nya hissen finns det på plan 3 en passageväg rakt ut på mark. Denna passageväg är 
enligt mottagen uppgift framför allt tänkt som passageväg för cyklar – för att leda dessa in till 
närliggande cykelförråd. Denna passageväg kommer dock säkert även nyttjas i andra 
situationer, och t.ex. även som utrymningsväg. (Passagevägen fungerar dock inte för 
rullstolsburna, eftersom rampen är brant (lutar 1:8) och med tanke på att slusspassagen 
innanför entrédörren är för trång.) Att rampen/cykelrampen är brant och att kompletterande 
trappa inte finns, är att anse som brister enligt BBR – alltså om passagevägen är tänkt att 
nyttjas av andra gående än de som leder cyklar. 
Med tanke på att denna passageväg framför allt hör till ombyggnadsprojektet (separat 
lovärende, med beviljat startbesked) rörande plan 3, 4 och 5 så kommer denna rampaspekt 
inte noteras som ett formellt fel i detta utlåtande. Undertecknad bedömer dessutom att det 
bör kunna finnas skäl att godta denna passage- och cykelramputformning med tanke på 
befintlig byggnads förutsättningar (med många nivåskillnader) samt med tanke på att 
alternativ fullt tillgänglig (men som sagt dock något lång) passageväg finns. 

 
3. Storlek på ny hiss (BBR 1:21, 1:22, 3:144) 

I BBR står det att transport med sjukbår i hiss ska kunna ordnas i bostadshus med fler än 
fyra plan. Minimimåttet för hisskorgens innermått i en sådan bårhiss är 1,1x2,1 m. 
Projekterad hiss har dock innermått om enbart 1,1x1,4 m (vilket är minimimåttet för 
bostadshus om maximalt fyra plan). Eftersom huskroppen har sex våningsplan så uppfylls 
alltså inte BBR:s föreskrifter. Denna aspekt är dock huvudsakligen en arbetsmiljöaspekt (för 
t.ex. ambulanspersonal som ska bära en bår), och inte en tillgänglighetsaspekt med tanke 
på personer med nedsatt rörelseförmåga. 
(Intilliggande trapphustrappa uppfyller inte heller BBR:s önskade breddmått, med tanke på 
möjlighet till bårtransport. För övrigt är dock trapputformningen tillgänglighetsmässigt ok.) 
 
Härutöver är det så att aktuell hisstorlek mm fastställdes redan i anslutning till projektering av 
ombyggnadsprojektet (separat lovärende, med beviljat startbesked) rörande plan 3, 4 och 5. 
Baserat på att arbetena på plan 3-5 just är ett ombyggnadsprojekt så bör dessutom skäl 
kunna finnas för att godta vissa avsteg. Detta i enlighet med BBR 1:21, 1:22 mm. 

 
 
 

Slutsats 
 

Övergripande sett är tillgängligheten god utifrån upprättade bygglovsritningar. Entrépassager och 
trapphus är välplanerade, och god rullstolstillgänglighet råder här vad gäller passage- och korridor-
bredder mm. Det är dock en lång invändig passageväg mellan befintlig och ny hiss, men som nämns 
ovan så kan detta inte ses som ett formellt fel. En ny hiss planeras upp till de nya våningsplanen, och 
denna hiss uppfyller alla tillgänglighetsmått fullt ut. 
Nya lägenhetsförråd kommer anordnas i befintligt källarplan. Dessa förrådsutrymmen är samtliga 
projekterade fullt tillgängliga. 
 
Befintliga handikappsparkeringsplatser samt angöringsplats/angöringsyta finns nära invid befintlig 
huskropp. Ytterligare handikappsparkeringsplatser är även möjliga att anordna, om behov visar sig 
uppstå. Fullvärdigt rullstolsförråd finns nära befintlig hiss, på plan 2. 
Sopkärl finns utvändigt på huskroppens ”baksida”, nära befintlig hiss. 
 
Invändigt i lägenheterna är merparten av utrymmena, samt även balkonger, mycket välutformade 
tillgänglighetsmässigt. Enbart ett par enklare brister har noterats vad gäller att det blivit något trångt 
invid fyra dörrpassager. Dessa brister har viss negativ inverkan på rullstolstillgängligheten, men 
bristerna är dock så små att undertecknad ser dem som godtagbara. 

Sammantaget anser undertecknad att Plan- och bygglagens utformningskrav är uppfyllda och 
undertecknad är därmed positiv till att bygglov beviljas. 
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Med vänliga hälsningar 
 
 

Niklas Elvinsson 
Certifierad sakkunnig i tillgänglighetsfrågor 
Telefon: +46 (0)70-924 78 21 
Mail: niklas@nkpgbyggkonsult.se 
 
NKPG Byggkonsult AB 
Ensjövägen 29 
603 66 Norrköping 
Hemsida: nkpgbyggkonsult.se 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Beslut om granskning

Detaljplan för del av Oxelö 8:20, Vallsundsvägen Oxelösunds
kommun, Södermanlands län

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att skicka framskrivna
detaljplaneförslag med tillhörande handlingar på granskning

2. Sammanfattning
2019-12-18 inkom Bovieran Ab med en begäran om planbesked för markområdet på
sydvästra sidan korsningen Björntorpsvägen/Vallsundsvägen, kallad Cirkusplatsen. Miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden meddelade positivt planbesked 2020-02-24. Bovieran Ab
drog sig ur och markanvisning och planavtal upprättades i stället med Toltorp Bygg Ab.
Visionen är fortsatt att bygga ett seniorboende med inglasad vinterträdgård, fastän med 24
i stället för 36 eller 54 lägenheter, en minskning i antalet bostäder med mellan 33–55 %.
Kommunen äger idag all mark inom det knappt 11 000 m2 (1,1 hektar) stora planområdet,
som även rymmer vägområdet för Vallsundsvägen vars sträckning idag är planstridig.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder (B), centrumfunktioner,
samlingslokal och kontor (C), idrottshall (R) på en drygt 8500 m2 (0,85 hektar) stor yta som
idag är planlagd som Park. Markanvändningen vård (D) har utgått ur förslaget. Platsen
användes tidigare för gästande cirkusar och som yta för flygning med modellflygplan.

Samråds genomfördes 4–27 februari 2022 under tiden det inkom yttranden ifrån totalt 9
parter, varav 1 är en skolklass på Ramdalsskolan och 3 är ifrån privatpersoner. I yttran-den
föreslås andra platser för bygget och platsens lämplighet ifrågasätts utifrån oljud ifrån
Ramdalsparkeringen och klimatförändringen. Ingen kritiserar själva förslagets utformning.
I en workshop fick skolklassen tillfälle att tycka till om förslaget – få använder platsen.

Efter samrådet har den största tillåtna byggnadsarea (BYA) för huvudbyggnad utökats
med 100 m2 till 2600 m2, samtidigt som område för huvudbyggnad minskats ner. Därtill
har en lägsta nivå för färdigt golv (+2,8 meter över havet) har lagts till och områden för
dagvattenanläggningar har säkerställts på kvartersmark. På inrådan av Länsstyrelsen en
bestämmelse lagts till om att bostäder ska ha minst en uteplats som klarar bullerkraven
motsvarande ”tyst sida”. Det västra och södra hörnet av kvartersmarken har fasats av
(planområdet har minskats något) för att göra den lättare att sköta om och göra det lättare
för allmänheten att nå skogsbacken söder om planområdet. Villkoret för startbesked har
omformulerats med innebörden att kommunen föreslås sanera marken vid exploateringen.

Planområdets närhet till skola, idrottsanläggningar och promenadstråk, tillsammans med
nybyggena i området ökar behovet av att gaturummen anpassas till mer gång- och cykel.
Detaljplanen är försenad och förväntas nu tidigast kunna vinna laga kraft kvartal 4 2022.
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3. Ärendet
Planområdets läge

Planområdets är beläget på andra sidan Björntorpsvägen sett ifrån Ramdalsparkeringen.

Markföroreningar

En Miljöteknisk markundersökning har gjorts vilken kunnat konstatera markföroreningar
upp till nivåer klassade som Farligt avfall. Sanering av marken krävs innan byggnation.
Bland annat har man det påträffats metaller som kvicksilver, zink och bly. Störst bedöms
risken vara för exponering för kvicksilverångor och bly genom intagande av jord. Med så
kallad tät bottenplatta kan ångorna hållas ute, med exponering via jord kan förebyggas
genom uppfyllnad med rena jordmassor till ett minsta djup på 0,5 meter.

För att hantera markföroreningen har planbestämmelsen om Villkor för startbesked
omformulerats så att startbesked nu föreslås villkoras med ett beslut om hur sanering ska
ske. Beslutad åtgärd ska vara utförd innan slutbesked får ges.

Normalt ska sanering ske innan detaljplanen vinner laga kraft, men då behovet av sanering
är så nära knutet till bebyggelsens utformning bedöms det lämpligt att denna skjuts fram till
bygglovsskedet. Förhoppningsvis ger Länsstyrelsen sitt godkännande till detta upplägg.

Samråd med skolklass

En skolklass på Ramdalsskolan yttrade sig under samrådstiden, vilken kommunen valde att
följa upp med en workshop på skolan den 3 mars 2022. Klassen fick en föreläsning i hur
kommunens arbete med samhällsutveckling ser ut och hur man läser en detaljplan.

Klassen delades in små grupper och visade på sammanlagt 9 kartor var de gillar att vara,
var de inte brukar vara och hur de tar sig till skolan. Resultatet av workshopen är att
elevernas syn på Cirkusplatsen varierar – någon önskar en fotbollsplan eller att det byggs
en lekplats där. Andra vill se ett utomhuscafé i anslutning till platsen och flera tycker det är
viktigt att platsen och eventuella bostäder är till för alla. Det står klart att Cirkusplatsen
främst nyttjas utanför skoltid, i den mån man alls vistas där. Nyttjandet är också främst
knutet till de södra delarna med tyngdpunkt på skogsbacken i söder, vilken kommunen
förtydligat att man vill bevara och att inga träd ska behöva fällas för bebyggelsen.

Flera elever uttalar spontant önskemål om övergångsställen på Björntorpsvägen.
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Illustrationer över ett sätt att bebygga planområdet

Illustration av seniorboende med vinterträdgård och utemiljöer (Carlstedts Arkitekter, 2021)

Förslaget använder 95 % av de 2500 m2 byggarea som maximalt tillåts i planförslaget.
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Seniorboendet föreslås få en nockhöjd på 11,5 meter av planförslagets tillåtna max 12.
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3. Medborgarperspektivet
En exploatering i området innebär ett effektivt resursutnyttjande av skattemedel då vatten
och avlopp, fjärrvärme och annan infrastruktur redan finns i anslutning till planområdet.
I Oxelösund finns en betydande mängd äldre som bor i småhus de med stigande ålder får
allt svårare att sköta. Att kunna erbjuda andra boendeformer till kommunens äldre har hög
prioritet och har potential att friställa småhus för exempelvis barnfamiljer. Ett seniorboende
på den före detta Cirkusplatsen är en väg mot målet i det att kommunen då kan få bostads-
rätter riktade till de som fyllt 55 år. Flexibilitet finns också för andra användningar över tid.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse (denna handling), 2022-08-12

 Plankarta, 2022-08-10

 Planbeskrivning, 2022-08-12

 Samrådsredogörelse, 2022-08-11

 Miljöteknisk markundersökning, 2022-01-11

 Riskbedömning, uppdaterad 2022-07-25 (preliminär version),

 Dagvattenutredning, uppdaterad 2022-08-12

 Bullerutredning, uppdaterad 2022-05-13

Nils Erik Selin Göran Deurell
Miljö- och samhällsbyggnadschef Planhandläggare

Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för åtgärd.
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

IdrottsanläggningR

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största byggnadsarea är 2600 m² för huvudbyggnad.,  4 kap. 11 § 1 st 1
p.

e2 Största totala byggnadsarea inom kvartersmark är 100 m²  för
komplementbyggnad. Högsta nockhöjd i meter är 4 meter för
komplementbyggnad.,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

12 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Fasad mot Björntorpsvägen ska med en sammanlagd längd av

minst 8 meter utformas genomsiktlig i gatuplanet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Endast 50 % av fastighetsarean får hårdgöras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Lägsta nivå för färdigt golv ska vara +2,8 meter över angivet
nollplan,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Skydd mot störningar
m1 Anläggning för hantering av dagvatten ska finnas,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Bostäder ska utformas avseende trafikbuller så att ljudnivån vid minst en uteplats i anslutning 
till bostäder inte överskrider 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Maximal 
ljudnivå får överskridas med högst 10 dBA fem gånger per timme kl 06.00-22.00.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges förrän det beslutats hur markföroreningar ska hanteras och 
markanvändningens lämplighet därigenom säkerställs. Beslutad åtgärd ska vara utförd innan 
slutbesked får ges,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

100 meter9080706040 503020100
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Granskningshandling
Datum 
2022-08-12   Dnr: PLAN.2019.24

PLANBESKRIVNING 
som tillhör detaljplan för del av Oxelö 8:20 - Cirkusplatsen, 
Oxelösunds kommun, Södermanlands län. 

Planområdet sett ifrån väster. 
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FÖRORD
Om detaljplan
En detaljplan styr hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område, 
exempelvis till ändamålen bostäder, handel eller kontor. Det går även att reglera saker 
såsom husstorlek, hushöjd och vilket avstånd huset skall ha till tomtgräns.

En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande samt en 
planbeskrivning som inte har någon egen rättsverkan. Det är plankartan som reglerar 
själva markanvändningen och bebyggelsen.

För att underlätta förståelsen för planförslaget och dess innebörd finns denna 
planbeskrivning. Den redovisar bland annat syfte, förutsättningar, eventuella 
konsekvenser samt hur planen ska genomföras.

Detaljplaneprocessen
Planprocessen får sin start när exempelvis kommunen själv, enskilda byggherrar, 
exploatörer eller enskilda personer inkommer med en begäran om att få göra 
eller ändra en detaljplan. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ger uppdrag till 
förvaltningen att ta fram ett förslag till detaljplan.

Samråd sker med länsstyrelsen, myndigheter, föreningar och enskilda som har 
ett väsentligt intresse avseende aktuell planläggning. Samrådets syfte är att 
förbättra beslutsunderlaget genom att samla in kunskap och synpunkter kopplat 
till aktuellt planområde. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en 
samrådsredogörelse.

Granskning innebär att kommunen ger möjlighet för myndigheter och sakägare 
att lämna synpunkter på det slutgiltiga planförslaget. Efter granskningstidens slut 
sammanställs dessa synpunkter i ett granskningsutlåtande.

Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt i längd beroende på 
händelseutvecklingen med utredningar och samrådsprocess. 

Denna detaljplan handläggs med standardförfarande, se illustration nedan, enligt 
Plan- och bygglagen (2010:900).



GRANSKNINGSHANDLING, 2022-08-12 PLANBESKRIVNING, DETALJPLAN FÖR CIRKUSPLATSEN

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN 3

1 INLEDNING
Bakgrund
En exploatör inkom 2019-12-18 med begäran om planbesked för det aktuella plan-
området. Planansökan avsåg möjlighet att uppföra seniorboende i tre byggnadskroppar 
kring en inglasad innergård. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnade positivt 
planbesked 2020-02-24. Exploatören valde sedan under våren 2020 att inte fullfölja 
planerna på en ny detaljplan genom upprättande av planavtal. Planavtal skrevs i stället 
med exploatören Toltorp Bygg Ab 2021-03-10 som kommunen gett en markanvisning.  
Exploatören har samma vision för marken och fortsätter på planbesked. Toltorp Bygg Ab 
genom konsultbolaget Ramboll har, med start mars 2021, tagit fram planhandlingar.

Syfte
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse, centrumfunktioner och 
idrottsanläggning på platsen och därmed skapa möjlighet för en flexibilitet avseende 
användningar. Syftet är även att säkerställa ett tillräckligt brett vägområde för den 
kommunala gatan Vallsundsvägen. Detta för att möjliggöra anläggande av säker 
gång- och cykelbana längs med gatan.  

Huvuddrag
Planområdet begränsas i öster av Björntorpsvägen, i norr av Vallsundsvägens norra 
kant och i söder och väster av befintligt skogsområde. Planförslaget möjliggör en 
ny målpunkt i området i form av bostäder, centrum och idrott samt kommunal gata. 
Bebyggelsen begränsas till en maximal byggnadsarea på 2600 m2 vilket utifrån 
områdets förutsättningar bedöms vara lämpligt. Planförslaget innebär möjlighet att 
tillskapa gemensamhetsytor både inomhus och utomhus med möjlighet till vila och 
aktiviteter. I anslutning till bebyggelsen planeras parkeringsplatser, väderskyddade 
cykelställ och ytor för avfallshantering. Ambitionen är att den nya bebyggelsen ska bidra  
positivt till upplevelsen av gaturummen längs Vallsundsvägen och Björntorpsvägen. 

Planhandlingar
Planen omfattar följande handlingar: 
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning (denna handling)
• Undersökning om betydande miljöpåverkan
• Fastighetsförteckning (tillgänglig på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen)

Utredningar
• Dagvattenutredning (KonGera Infrastructure AB, 2022-08-12)
• Bullerutredning (ACAD, 2022-05-13)
• Miljöteknisk markundersökning (Ramboll, 2022-01-11)
• Riskbedömning (AFRY, preliminär version 2022-07-25)
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Markägoförhållanden
Det aktuella planområdet omfattar del av fastigheten Oxelö 8:20. Kommunen äger all 
mark inom planområdet.

Planområdets läge i Oxelösund.

2 PLANDATA
Planområdets läge och avgränsning
Det aktuella planområdet ligger cirka 2 kilometer väster om Oxelösunds centrum och 
cirka 1 kilometer från Sunda. Planområdet avgränsas i norr av Vallsundsvägen och i 
öster av Björntorpsvägen. Planområdet är cirka 1,1 hektar stort.

Ortofoto med fastighetsgränser, ungefärligt planområde markerat med svart linje. 
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3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Översiktsplan för Oxelösunds kommun, Oxelösund 2030, vann laga kraft 2018-07-11. 
Översiktsplanens funktion är att fungera som ett strategiskt vägledande dokument och 
planeringsunderlag inför kommande beslut i bygg- och tillståndsärenden.

Det som berör aktuellt område och som nämns i gällande översiktsplan är:

• Sunda/Peterslund pekas ut som ett område som ska förtätas och utvecklas. 

• Grönytor mellan bostadsområdena bör ses över för förtätning i form av en 
förtätningsplan.

• Sunda/Peterslund bör förtätas med flerbostadshus, enbostadshus, rad- och 
kedjehus samt med varierande utformning och utsmyckning av bebyggelsen för 
att uppnå ett blandat område.

Detaljplaner, områdesbestämmelser, förordnanden
För planområdet gäller förslag till stadsplan för Östra Vallsund, detaljplan 1192, från 
1963. Detaljplanen möjliggör i huvudsak bostäder, park, gata och vattenområde. Inom 
aktuellt planområde är markanvändningen i detaljplan 1192 allmän platsmark park. 

Del av detaljplan 1192 med planområdets läge markerat i svart. 

Riksintressen
Hela Oxelösunds tätort ingår i riksintresset högexploaterad kust. Riksintresset 
innebär att ny bebyggelse endast får uppföras i form av kompletteringar till befintlig 
bebyggelse. Planområdets bedöms inte påverkas av detta riksintresse. 

Undersökning och miljökonsekvensbeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att planens genomförande 
inte innebär risk för betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning 
behöver därmed inte upprättas. Denna bedömning delas av Länsstyrelsen som har 
delgivits Undersökning om betydande miljöpåverkan. 
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR
Området idag
Planområdet ramas in av Vallsundsvägen i norr och Björntorpsvägen i öster. I väster  
skapar skogsområdet en naturlig avgränsning mot den befintliga villabebyggelse uppe  
på Lomvägen. Närområdet består idag av småskalig villa- och radhusbebyggelse från  
främst 1960-talet och 1970-talet. Området öster om planområdet, på andra sidan 
Björntorpsvägen, karaktäriseras främst av en glesare struktur av verksamheter och  
offentlig service. Skola, förskola, badhus, gym, fotbollsplan, lägerboende och discgolfpark  
är exempel på några av dessa verksamheter.

Befintlig villabebyggelse med radhusen som skymtar till höger. 

Områdets historia
Marken inom planområdet har tidigare använts som cirkusplats för gästande cirkusar 
samt för modellflygning. Markområdet är liksom stora delar av Sunda belägen på vad 
som fram till 1950-talet varit en uppgrundad havsvik.

Kulturhistoriska värden
Inom planområdet finns inga kulturhistoriska värden eller fornlämningar registrerade. 
En fornborg finns cirka 50 meter sydost om planområdet på en höjd på motsatt sida 
av Björntorpsvägen. 

Landskap och topografi
Området är lågt beläget på mellan +2 och +5 meter i höjdsystemet RH2000 (i princip 
över havet). Planområdet består till största delen av gräsmatta men även till viss del 
naturmark. Sydväst om planområdet finns parkmark med inslag av lövskog. Marken 
inom det aktuella området är relativt flack med svag slänt mot naturmarken i sydväst 
samt sluttar något ifrån söder mot norr. Den mest kuperade delen är i söder och 
marken planar ut mot norr. 

Natur
Mark, vegetation och djurliv
Vid planområdets sydvästra gräns finns stora uppvuxna träd. Trädens krondiameter 
har mätts in för att säkerställa att vitala träd bevaras i planförslaget. Enligt Artportalen 
har inga rödlistade arter påträffats inom planområdet.
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Geotekniska förhållanden
Marken inom planområdet består enligt SGU:s jordartskarta av gyttjelera samt 
postglacial finlera (SGU, 2021). Lera innehåller mycket vatten och avger vatten vid 
belastning varpå risk för sättningar finns och genomsläppligheten bedöms vara låg.    

Utsnitt från SGU:s jordartskarta. Planområdet ungefärligt markerat med svart linje 
(SGU, 2022). 

Flygfoto från 1960-talet (Oxelösunds kommun, 2022). 

På flygfoton från 1960-talet går det att urskilja att området vid tidpunkten använts för 
uppläggning av massor. Detta har sannolikt lett till att marken i området efter denna 
period blev uppfylld till en högre nivå än tidigare. 

Jorddjupet inom planområdet är enligt en geoteknisk undersökning genomförd 1975 
(Oxelösunds kommun, 1975) mellan 0 och 25 meter i nästan hela området (grönt 
och blått i kartbild till vänster på sida 8). Vid sondering för utredningen från 1975 har 
viktsondering använts vilket syns i figur till höger på sida 8 (föreställande borrpunkt 
nummer 6). En ökad vikt från maskinen har erfordrats med ökat djup, vilket redovisas 
till höger om stapeln. Vid mätning i stapeln till höger på sida 8 kan man se att det 
vid ett djup av cirka 11 meter har erfordrats ett tryck av 100 kg för att kunna komma 
längre ner. Vid ett djup av cirka 12 meter har det krävts 100 kg samt rotation av 
sondstålet för komma djupare. Geoteknisk expertis på Ramböll gör mot bakgrund 
av detta bedömningen att marken från denna punkt och neråt består av friktionsjord. 
Detta innebär bland annat att konsolideringssättningar sannolikt uppstår ovan denna 
nivå samt att pålstoppsnivåer sannolikt påträffas nedan denna nivå.  
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Miljöförhållanden
Förorenad mark
Enligt utdrag ur Länsstyrelsens EBH-stöd finns det ingen tidigare information rörande 
förorenad mark i undersökningsområdet. På Lantmäteriets flygfoton från 1960-talet 
(se sida 7) går det dock att urskilja att området använts till någon form av uppläggning 
av massor. Under planarbetet har därför en miljöteknisk markundersökningen tagits 
fram. Undersökningen visar påträffade föroreningshalter inom området som kan 
utgöra en risk för människors hälsa och miljö. 

Föroreningshalter har påträffats både ytligt och djupt i de åtta provtagningspunkterna. 
Halter av koppar och zink över Avfall Sverige:s rekommenderade haltgränser för 
Farligt avfall (FA) har uppmätts. I ett flertal provpunkter påträffades metallhalter 
(barium, vanadin, zink, koppar, bly, krom och kvicksilver) överstigande 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för Mindre känslig markanvändning (MKM) 
samt halter av PAH-H över MKM. I ett flertal provpunkter påträffades metallhalter 
(arsenik, bly, zink, barium, vanadin, kadmium, krom, koppar, kobolt, kvicksilver) 
överstigande Naturvårdsverkets generella riktvärde för Känslig markanvändning 
(KM) men understigande MKM. Halter av PCB och PAH-M har också uppmätts över 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM men under MKM.

Utsnitt från tidigare genomförd geoteknisk undersökning med borrplan längst upp till 
vänster, redovisning av borrade djup samt plushöjder för marken i centimeter för samt-
liga punkter längst ner till vänster samt detaljerad beskrivningen av trycksonderingen i 
borrhåll nummer 6 till höger. (Oxelösunds kommun, 1975).
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Efter att den miljötekniska markundersökningen togs fram har även en riskbedömning 
med avseende på förorenad mark utförts (Afry, 2022). Som en del i riskbedömningen 
har platsspecifika riktvärden utretts. Vid applicering av i bedömningen föreslagna 
platsspecifika riktvärden återstår endast bly som ämne som inte uppnår nivå för KM. 
Riskbedömningen föreslår sedan lämplig åtgärd för att säkerställa att planområdet 
uppnår KM med avseende på blyhalt. Blyhalterna i jorden bedöms således bli 
acceptabla om den översta metern fyllningsjord skiftas ut, alternativt pålagras med 
minst 1 meter rena massor för anläggningsändamål. 

Miljökvalitetsnormer
Området ligger inom enligt VISS (Vatteninformation Sverige) inom Aspafjärdens 
avrinningsområde. Korrekt är att planområdet genom pumpning avrinnner till vatten- 
förekomsten Inre Ålöfjärden nordost om Oxelösunds centrum. Först pumpas vattnet 
till en dagvattendamm norr om centrum från vilken vattnet sedan pumpas vidare 
österut genom SSAB:s verksamhetsområde till recipient. Enligt VISS juni 2022 har 
Inre Ålöfjärjen måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. År 2027 ska 
god kemiskt ytvattenstatus har uppnåtts. Vattenförekomsten får en tidsfrist till 2039 för 
att uppnå god ekologisk status.

Dagvatten
Under planarbetet har en dagvattenutredning tagits fram för att bland annat beskriva 
områdets förutsättningar för dagvattenhantering. Dagvattenutredningen har vid 
flödesberäkningar utgått från att området ska kunna omhänderta ett 10-årsregn och 
vid utförda dimensioneringar tagit hänsyn till en klimatfaktor på 1,25. Att använda en 
klimatfaktor på 1,25 (+25 % mer nederbörd) är vanligt för att vid detaljplanearbete 
ta hänsyn till framtida eventuella ökade regnmängder till följd av klimatförändringar 
(Stockholms stad, 2019). Enligt dagvattenutredningen avvattnas planområdet i 
dagsläget genom naturlig markavrinning samt till begrönsad del genom infiltration. 

Plan över områdets provtagningspunkter med utredningsområdets gräns markerad 
med gul linje (Ramboll, 2021). 

I alla analyserade jordprover utom två provpunkter uppmättes metallhalter 
överstigande Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för mindre än ringa risk (MRR). 
Halter av PAH-M respektive PAH-H överstigande MRR uppmättes i tre provpunkter. 
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Tabell 1 - Siffrorna motsvarar en prognos för år 2040. Siffrorna inom parentes 
motsvarar ursprungsvärden baserade på mätningar utförda 2017 och 2019.

Grundvatten
Grundvattennivån i området har uppmätts med grundvattenrör utsatta i samband med 
den framtagna miljötekniska markundersökningens provborrningar (se punkterna  
21R06 och 21R08 i planen över provtagningspunkter ovan). Inmätning av grundvatten- 
nivå skedde under två tillfällen i november 2021. Grundvattennivån var vid första 
tillfället -0,41 meter- och vid det andra tillfället -0,85 meter under nollplanet i 
höjdsystemet RH2000. Då markytan i området är belägen mellan cirka + 2 och + 5 m 
över nollplanet innebär detta att grundvattennivån periodvis är ganska nära markytan.  

Buller
En bullerutredning har tagits fram under detaljplanearbetet. Utredningen har 
analyserat trafikbullernivåer och jämfört dessa med nationella riktvärden för trafikbuller 
enligt SFS 2015:216 och SFS 2017:359. Beräknade trafikbullernivåer utgår från siffror 
på trafikmängd från NTF (tabell 1). 

Bullerutredningens slutsats är att inga åtgärder för att sänka bullernivåerna 
vid fasad på planerad bebyggelse bedöms nödvändiga då nivåerna redan är i 
linje med nationella riktvärden. Mer information om detta finns under kapitel ”5 
PLANFÖRSLAG”. 

Enligt framtagen bullerutredning skulle den högsta beräknade ljudnivån vid fasad 
minska från 60 dBA till 56 dBA, i det fall hastighetsbegränsningen i framtiden skulle 
sänkas till 40 km/h längs hela Björntorpsvägen.

Luft 
Uppmätta halter av partiklar (PM10) och luftföroreningar (NO2) är enligt kartor från 
SLB-analys (2015) med god marginal inom befintliga riktvärden för god luftkvalitet. 
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Risk och säkerhet
Skred
Inga uppgifter om förhöjd risk för skred finns inom planområdet enligt SGU (2022).

Utsnitt från SGU:s karta Förutsättningar för skred i finkorning jordart. Planområdet 
ungefärligt markerat med svart linje (SGU, 2022). 

Översvämning 
Planområdet och närliggande bebyggelseområde befinner sig där det fram till 
1950-talet fanns en havsvik. Då planområdet idag är beläget cirka 1,5 km öster 
om havsvikens nuvarande strandlinje bedöms ingen översvämningsrisk kopplad till 
förhöjda vattennivåer i Östersjön föreligga. 

Enligt dagvattenutredningen kommer dagvattenflöden vid ett 100-årsregn att följa 
markens topografi. Planområdet har idag inga instängda områden vilket innebär att 
avrinningen sker obehindrat mot norra delen av planområdet. I den nordöstra delen av 
planområdet finns en vägtrumma under Vallsundsvägen som förhindrar att vatten blir 
stående på planområdet i händelse av skyfall. 

Farligt gods
Det finns inga rekommenderade vägar för farligt gods i närheten av planområdet. 

Radon
Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader. Hos lera är 
vattenhalterna vanligtvis höga vilket medför att transporten av radongas försvåras. 
Enligt SGU:s karta över gammastrålning är uranhalten inom planområdet 43 Bq/kg 
vilket är inom riktvärden för bostäder. Inga mätningar har utförts under planarbetet och 
därmed har inga mer exakta mätvärden erhållits. 

Bebyggelseområden
Bostäder
Området väster om planområdet består av villabebyggelse i en till två våningar från 
1960-talet. Norr om planområdet på andra sidan Vallsundsvägen finns bland annat 
radhusbebyggelse från 1970-talet. Samtliga bostäder omfattas av förslag till stadsplan 
för Östra Vallsund, detaljplan 1192, från år 1963. 
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Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Utöver bostadsbebyggelse utgör Ramdalsskolan en stor del av den övriga 
bebyggelsen i området. Skolan är en kommunal grundskola för årskurserna F-7 och 
rymmer idag cirka 350 elever. Från och med 2022 kommer Ramdalsskolan ha elever i 
årskurserna F-9.

Offentlig service och kommersiell service
Närmsta livsmedelsbutik ligger cirka en kilometer från planområdet i Sunda centrum. 
Där finns även pizzeria och frisör. Sunda centrum är i översiktsplanen utpekat som ett 
centrum som har en viktig funktion för områdesutvecklingen i och kring Sunda med 
utveckling av mindre handelsverksamheter.

Skyddsrum 
Inga skyddsrum finns inom planområdet. Närmsta finns på Ramdalsskolan med plats 
för 396 personer.

Friytor
Lek och rekreation, Park och naturmiljö
Intill planområdet finns ett mindre skogsparti med möjlighet till lek och rekreation. 
Ramdalen öster om Björntorpsvägen pekas i översiktsplanen ut som ett område 
för idrott och rörelse med möjlig utveckling av idrottsanläggning samt åtgärder för 
spontanidrott. Värdefull natur ska i detta område bevaras.

Norra delen av Jogersö, som är beläget drygt en kilometer från planområdet, är 
utpekat som ett område för friluftsliv och rekreation där dessa värden bör bevaras 
samt förstärkas.

Den närliggande villa- och radhusbebyggelsen är försedd med gemensamma 
lekplatser i dalgångarna. Den närmaste kommunala lekplatsen finns vid 
Ramdalsskolan cirka 300 meter från planområdet. 

Strandskydd 
Planområdet påverkas inte av strandskyddet. 

Gator och trafik
Gång-, cykel- och mopedtrafik
I dagsläget finns inga anlagda gång- eller cykelvägar inom planområdet. Cykling sker i 
blandtrafik. Passager under Björntorpsvägen finns cirka 200 meter norr om samt cirka 
150 meter söder om planområdet. I dagsläget saknas trygga gång- och cykelvägar 
längs med Björntorpsvägen och Vallsundsvägen.

Biltrafik
Planområdet nås från Vallsundsvägen. Vallsundsvägen har idag en hastighetsbegränsning  
på 40 km/h. Enligt en trafikmätning som utfördes 2019 var fordonsflödet i genomsnitt 
cirka 800 fordon per dygn, medelhastigheten 44 km/h och 85 percentilen 52 km/h. 

Hastighetsbegränsningen på Björntorpsvägen förbi planområdet är 40 km/h förbi 
Ramdalsskolan och fram till cirka 30 meter efter korsningen med Vallsundsvägen och 
sedan 60 km/h därifrån och söderut. En trafikmätning utfördes 2017 på Björntorpsvägen 
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längs sträckan förbi planområdet. Enligt denna mätning uppgick fordonsflödet till 
cirka 2200 fordon per dygn. Trafikmätningen visade att medelhastigheten söder om 
korsningen ligger runt 50 km/h och 85 percentilen på 57 km/h. 

Kollektivtrafik
Närmsta busshållplats, Jogersövägen, ligger på Björntorpsvägen cirka 250 meter 
söder om planområdet. Hållplatsen trafikeras av buss 615 och 715. Busshållplatsen 
nås från norr via en stig som löper längs skogspartiet väster om planområdet då 
anlagd gångväg idag saknas längs med Björntorpsvägen.

Parkering
Öster om planområdet, på andra sidan Björntorpsvägen, finns en allmän 
parkeringsyta (Ramdalsparkeringen) som är försedd med laddstolpar. 

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp, energi, avfall, tele/fiber
Det finns möjlighet att ansluta den nya bebyggelsen till kommunalt vatten och avlopp 
samt till fjärrvärme, el och fiber. Anslutning med tillräcklig kapacitet finns inom 250 meter  
från planområdet. Planområdet ingår i det kommunala verksamhetsområdet för VA. 
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5 PLANFÖRSLAG 
Planförslag
Planförslaget möjliggör bostäder, centrumverksamhet och idrottsanläggning med en 
byggnadsarea (BYA) på maximalt 2600 m2 samt kommunal gata. Kvartersmarkens 
egenskapsbestämmelser möjliggör lämplig omfattning på bebyggelsen bland annat 
utifrån planområdets läge, omkringliggande bebyggelses karaktär samt förutsättningar 
att omhänderta dagvatten. 

På plankartan införs följande planbestämmelser: 

 GATA - Allmän plats gata

Användningsbestämmelsen GATA motiveras av att gränserna i detaljplan 1192, i 
vilken Vallsundsvägen ingår, inte stämmer överens med Vallsundsvägens befintliga 
läge. Genom att göra dagens sträckning av Vallsundsvägen planenlig och samtidigt 
bredda vägområdet säkras utrymme för trottoar längs Vallsundsvägens södra och/
eller norra sida. 

 B – Bostäder

Användningen B (bostäder) bedöms lämplig inom planområdet mot bakgrund av 
förhållandena på platsen. Bullernivåer, närhet till kollektivtrafik och natur samt 
kringliggande bebyggelsekaraktär är faktorer som stödjer detta. 

 C – Centrum

Användningen C (centrum) bedöms lämplig i och med planområdets centrala läge och 
innebär att kontor, samlingslokal och/eller annan service möjliggörs på platsen. En 
bredd av funktioner inom planområdet bedöms gynnsamt i och med att det bidrar till 
att området befolkas under större del av dygnet.  

 R – Idrottsanläggning 

Användningen R (idrottsanläggning) bedöms lämplig i och med områdets centrala 
läge samt närheten till Ramdalsskolan, befintliga idrottsanläggningar, kommunala 
parkeringsytor och kollektivtrafik. 

 e1 - Största byggnadsarea är 2600 m² för huvudbyggnad 

Egenskapsbestämmelsen e1 reglerar huvudbyggnadens maximala byggnadsarea och 
motiveras av att en god balans mellan bebyggelse och friyta utomhus ska uppnås. 

 e2 - Största totala byggnadsarea inom kvartersmark är 100 m2 för    
 komplementbyggnad. Högsta nockhöjd i meter är 4 meter för    
 komplementbyggnad.

Egenskapsbestämmelsen e2 reglerar komplementbyggnaders maximala 
sammanlagda utbredning. Bestämmelsen reglerar även maximal nockhöjd för 
komplementbyggnader.  

  Prickmark – Marken får inte förses med byggnad

Egenskapsbestämmelsen om prickmark säkrar ett bebyggelsefritt respektavstånd 
mellan föreslagen bebyggelse och omkringliggande kommunala gator respektive 
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närliggande natur. Avstånd till gator motiveras av trafiksäkerhetsskäl och avstånd 
till skogsområdet i väster motiveras av att plats behöver lämnas för passage. 
Prickmarken begränsar bebyggelsens placering på marken samt säkrar tillgänglig yta 
för att tillskapa tyst uteplats. 

 Korsmark – Endast komplementbyggnad får placeras

Egenskapsbestämmelsen om korsmark säkerställer att endast komplementbyggnad 
kan uppföras i södra och nordvästra delarna av planområdets kvartersmark.

 Högsta nockhöjd i meter

Planbestämmelsen motiveras av att planområdets exploatering behöver 
vara begränsad i höjdled. Bestämmelsen om nockhöjd relateras till markens 
medelmarknivå.  

 f1 - Fasad mot Björntorpsvägen ska med en sammanlagd längd av minst 8  
 meter utformas genomsiktlig i gatuplanet 

Planbestämmelsens syfte är att möjliggöra kontakt mellan förbipasserande längs 
gatan och boende/verksamma inne i den framtida bebyggelsen för att öka den 
upplevda tryggheten för fotgängare längs Björntorpsvägen. Bottenvåningens 
utformning är därmed viktig och denna planbestämmelse syftar således på 
genomsiktlighet i framför allt gatuplan.  

 b1 - Endast 50% av fastighetsarean får hårdgöras 

Denna egenskapsbestämmelse om utförande motiveras av planområdets behov av 
infiltration för att bland annat begränsa dagvattnets flödeshastighet. 

 b2 - Lägsta nivå för färdigt golv ska vara +2,8 meter över angivet nollplan

Planbestämmelsen syftar till att skydda bebyggelsen från att skadas i händelse av 
översvämning.

 m1 - Anläggning för hantering av dagvatten ska finnas

Planbestämmelsen motiveras av att tillräcklig yta för att uppnå erforderlig rening och 
fördröjning av dagvatten behöver säkerställas. 

 Bostäder ska utformas avseende trafikbuller så att ljudnivån vid minst en   
 uteplats i anslutning till bostäder inte överskrider 50 dBA ekvivalent ljudnivå  
 och 70 dBA maximal ljudnivå. Maximal ljudnivå får överskridas med högst 10  
 dBA femgånger per timme kl 06.00-22.00.

Planbestämmelsen säkrar tillgång på tyst uteplats enligt nu gällande riktlinjer. 

 Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats

Planbestämmelse som förtydligar huvudmannaskapet för allmän plats. 

 Startbesked får inte ges förrän det beslutats hur markföroreningar ska   
 hanteras och markanvändningens lämplighet därigenom säkerställs. Beslutad  
 åtgärd ska vara utförd innan slutbesked får ges.

Planbestämmelse om villkor för startbesked motiveras av att marken behöver inordning- 
ställas så att risken för exponering hålls på för markanvändningarna godkända nivåer. 
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Illustrationsplan över möjlig bebyggelseutformning på planområdets kvartersmark 
(Carlstedts Arkitekter, 2022). 

Föreslagen utformning
Beskrivet bebyggelseförslag under kommande två rubriker är endast en av många  
alternativa utformningar av bebyggelsen. Alternativet nedan innebär ett flerbostadshus  
i maximalt utbyggt scenario enligt den största tillåtna byggnadsarean för huvudbyggnad  
(byggnadens fotavtryck på mark 2560 m2 jämfört med största byggnadsarea 2600 m2). 
Utöver bostäder möjliggör detaljplanen även centrumfunktioner och idrottsanläggning. 
Resterande rubriker under ”5 PLANFÖRSLAG” beskriver planförslagets utformning 
oavsett användning.  

Seniorboende - bebyggelse
Seniorboendet föreslås utgöras av tre byggnadskroppar med gemensam entré mot 
norr. Två byggnadskroppar föreslås uppföras i två plan innehållande lägenheter 
medan en av byggnadskropparna föreslås få en extra våning inrymmande 
lägenhetsförråd eller rum för gemensam aktivitet. Detaljplanen möjliggör dock tre 
våningar för hela byggrätten. 

Byggnadskropparna nedan föreslås byggas samman med en för lägenheterna 
gemensam inglasad gård under tak. Den inglasade gården kan utformas med 
flera rumsbildningar för samling, enskildhet eller gemensamma aktiviteter och kan 
exempelvis användas för odling, middagar, fritidsaktiviteter eller vila. Här finns 
utrymme för rik växtlighet och en mångfald av funktioner som ger möjlighet till en stark 
granngemenskap.
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Visualisering över möjlig byggnation med seniorboende (Carlstedts Arkitekter, 2022). 

Seniorboende - gård
Till bebyggelsen finns möjlighet att tillskapa en gemensam bostadsgård för 
utevistelse. Gården avgränsas i öster av Björntorpsvägen och i söder och väster av 
befintlig skogsremsa. På gården, som är orienterad mot söder, finns möjlighet till 
odling. För att minimera risken att exponeras för markföroreningar rekommenderas, 
i det fall ätbara växter odlas, växter med rötter som ej når djupare än djupet på det 
lager med rena jordmassor de planteras i. Planteringar på gården kan gynna biologisk 
mångfald genom att vara gynnsamma miljöer för pollinerande insekter. 

För att förbättra utemiljön för boende med uteplats i markplan kan med fördel 
växtbeklädda plank eller spaljéer, alternativt tät växtlighet, placeras mellan aktuell 
uteplats och Björntorpsvägen.  

Trafik och angöring 
Planområdet föreslås få infart mot Vallsundsvägen i norr. Vid den gemensamma 
entrén föreslås en samlad parkeringsyta som med föreslagen utformning rymmer 
cirka 28 bilar. I anslutning till parkeringsytan föreslås även ytor för uppställning av 
avfallshantering och väderskyddad cykelparkering. 
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BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGNSektion A-A genom Vallsundsvägen, med 7 meter bred körbana, och möjligt 
bebyggelseförslag enligt illustrationsplan på sida 14 (Carlstedts Arkitekter, 2021). 

Längs Vallsundsvägen planerar kommunen att anlägga en gångbana. Utanför plan-
områdets sydvästra gräns finns utrymme att röra sig till fots genom skogsområdet för 
att sedan söder om planområdet nå busshållplats eller ansluta till befintlig gång- och 
cykelbana med planskild korsning under Björntorpsvägen. 
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Vid Björntorpsvägen, som ligger utanför planområdet, finns utrymme att i framtiden 
anlägga en längsgående gång- och cykelbana. För att skapa goda förutsättningar 
för en trygg miljö för gång- och cykeltrafikanter finns planbestämmelsen f1 om att ny 
bebyggelse på planområdet delvis ska utformas med genomsiktlig fasad mot öster. 

Tillgänglighet
Tillgängliga parkeringsplatser och angöring till bostäder, centrumfunktioner eller 
idrottsanläggning kan anordnas inom 25 meter från föreslagen entré. Lutningar på 
gården uppfyller kraven för en tillgänglighetsanpassad miljö. 

Dagvatten
Utgångspunkt för framtagen dagvattenutredning har varit att dagvatten från den 
framtida exploateringen inte ska ha negativ påverkan på miljö, hälsa eller egendom. 
Föreslagna lösningar för omhändertagande av dagvatten bygger på lokal rening och 
fördröjning av dagvatten i specifika anläggningar med tät botten. Detta innebär att 
infiltrationen inom planområdet inte kommer att öka jämfört med dagens situation. 
Den totala magasineringsbehovet inom området uppgår till 41 m3, vilket är anpassat 
efter dimensionerande regnflöden från planerade ytor på kvartersmark. 

Den framtagna dagvattenutredningen tar hänsyn till uppgifter om lerdjup, 
genomsläpplighet och grundvattennivå som framkommit under arbetet med den 
miljötekniska markundersökningen samt i den geotekniska utredningen från 1975. 
Föreslagna dagvattenlösningar är anpassade till dessa förutsättningar. 

I framtagen utredning föreslås ett flertal olika lösningar för fördröjning och rening av 
dagvatten vid dimensionerande regn. Lösningarna som föreslås är dagvattenmagasin, 
krossdiken, översilningsdiken samt genomsläppliga markbeläggningar. Vid anläggning 
av parkeringsyta eller dylik yta inom området bör genomsläpplig beläggning med 
fördröjande effekt, exempelvis natursten med genomsläppliga fogar eller grus, 
användas. Längs planområdets västra gräns föreslås, för att uppnå erforderlig 
magasineringsvolym, ett krossdike med tät botten som utöver fördröjning även bidrar 
med en viss rening av dagvattnet. Nederbörd som överskrider magasineringsvolymen 
och dikets avledningskapacitet behöver bräddas till dagvattennätet.
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Sektion B-B genom Björntorpsvägen och möjligt bebyggelseförslag enligt 
illustrationsplan på sida 14 (Carlstedts Arkitekter, 2021). 

Exempel på yta belagd med genomsläpplig beläggning (KonGera, 2022). 
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Översvämningsrisk
Dagvattenflöden följer vid skyfall markens topografi. Fastigheten har idag inga 
instängda områden vilket innebär att avrinningen sker mot norr och påverkar områden 
nedströms. 

Beräkningar som har utförts för 100-årsregn med 10 minuters varaktighet uppgår till 
över 248 l/s vilket är mer än vad den tilltänkta anslutningsledningen har kapacitet 
att leda bort. För att förhindra att planerad bebyggelse översvämmas ska instängda 
områden undvikas och höjdsättning anpassas så att ytlig avrinning bort från 
bebyggelsen vid extrema regn kan ske. Höjdsättningen ska även utföras så att 

Föreslagna dagvattenlösningar (KonGera, 2022). 

Principutfomrning av krossdike (KonGera, 2022). 
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lågpunkt, med eventuellt stående vatten i händelse av skyfall, inte ligger i direkt 
anslutning till planerad bebyggelse. Lägsta nivå för färdigt golv ska, för att minimera 
risken för skador på bebyggelsen, vara +2,8 meter över angivet nollplan i RH2000.  

Markföroreningar
I planarbetet har en miljöteknisk markundersökning tagits fram vilket inkluderar prov-
tagning av jord och analys av resultat. Utredningen visar att det finns en problematik  
med metaller, och även PAH, inom planområdet och att åtgärder behöver vidtas för  
att marken ska bli lämplig för föreslagna användningar. Halter av koppar och zink har  
uppmätts över Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall. 

Den riskbedömning som gjorts visar dock att störst fara för människors hälsa utgör risken 
för exponering för kvicksilverångor i bostäder och intag av bly via jorden. Genom att 
fylla upp med rena jordmassor och bygga med tät bottenplatta bedöms risken för 
detta hamna till acceptabla nivåer.

Markföroreningarna behöver åtgärdas innan marken kan bebyggas med bostäder. 
Innan startbesked för byggnation får ges ska ett beslut om lämplig åtgärd vara fattat. 
Beslutad åtgärd ska vara utförd innan slutbesked får ges. 

Grundläggning
Huvudbyggnader bör grundläggas med pålning till fast berg. Komplementbyggnader 
kan utföras med kompensationsgrund, vilket innebär 1 meter utgrävning och sedan 
uppfyllning med lättviktsmaterial såsom exempelvis frigolit.

Buller
Enligt bullerutredningens analys av trafikbullernivåer vid föreslagen byggnadsvolym 
kommer ljudnivå vid fasad vara högst 60 dBA med gällande hastighetsbegränsning på 
Björntorpsvägen (60 km/h). Detta innebär att inga ytterligare åtgärder behövs för att 
klara riktvärdena vid fasad.  

Bostäder inom planområdet behöver tillgång till minst en uteplats som inte överstiger 
50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. Detta är möjligt att lösa på 
flera sätt; antingen genom att erbjuda inglasade balkonger eller genom att anlägga en 
gemensam uteplats inom område där ljudnivån tillåter. Område där en gemensam tyst 
uteplats kan anordnas för att klara riktlinjerna finns i fastighetens sydvästra del. Detta 
område förses med prickmark i plankartan för att säkerställa att ytan är tillgänglig.

Maximal ljudnivå dagtid (ACAD, 2022).Ekvivalent ljudnivå dagtid (ACAD, 2022)
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6 KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Miljökonsekvenser
Milj- och smahällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanens genomförande 
inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. miljöbalken.  
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. I Undersökningen konstaterades att det  
inom planområdet kan finnas miljöfarliga ämnen lagrade i marken som följd av tidigare  
markanvändning, vilket nu också bekräftats av den miljötekniska markundersökningen. 
I och med planförslagets villkor för startbesked säkras att markföroreningarna 
hanteras och iordningsställs så att marken blir lämplig för byggnation. 

Då klimatförändringar i framtiden bedöms öka risken för mer intensiva regn har en så  
kallad klimatfaktor på 1,25 använts vid beräkningar av skyfallsintensitet i framtagen 
dagvattenutredning. Resultatet från utredningen visar att områdets totala avrinning 
ökar efter exploatering om inte lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)
implementeras. Ökningen beror på den ökning av hårdgjorda ytor som planförslaget 
innebär samt på klimatfaktorn.

MKN för vatten 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte innebär att recipientens möjligheter att 
uppnå MKN påverkas negativt. 

Dagvatten kan vara olika mycket förorenat beroende på markanvändning. 
Föroreningshalten i dagvatten i ett bostadsområde bedöms allmänt vara låg eller 
måttlig. I framtagen dagvattenutredning redovisas föroreningshalter i nuläge 
(grönområde/park) och situation efter byggnation (asfaltyta, takyta, stenmjöl, 
grönområde/park). Med hänsyn till vald markanvändning görs bedömningen att 
föroreningshalterna inte förändras negativt i någon större utsträckning. Trots att 
tillskottet av föroreningsmängder är relativt litet rekommenderas insatser för rening 
samt fördröjning. 

En utbyggnad enligt detaljplanen bedöms inte påverka den ekologiska och/eller den 
kemiska statusen för recipienten negativt, förutsatt att föreslagna dagvattenåtgärder 
vidtas. Efter exploatering, och med föreslagna dagvattenåtgärder, bedöms samtliga 
föroreningshalter underskrida målvärdena. 

Sociala konsekvenser
Planförslaget bedöms bidra positivt till den sociala hållbarheten i Oxelösund då det 
bidrar med variation avseende bebyggelse i ett område som idag till stor del består 
av villabebyggelse. Om bostäder i flerbostadshus uppförs på platsen möjliggör 
detta därmed för boende i området att flytta till lägenhet och samtidigt stanna kvar i 
bostadsområdet eller stadsdelen. Detta bidrar i förlängningen till en flyttrotation som 
är önskad då den möjliggör för exempelvis barnfamiljer att flytta till hus. 

Studier som gjorts visar att otydliga gränser mellan vad som är privat och vad som är 
allmän mark är mycket negativt för användandet av friytorna kring en bostad. Tillgång 
till egen gård är viktigt för boendekvalitén och folkhälsan. Den föreslagna gårdsytan 
bedöms ha goda förutsättningar för att avgränsas väl och därmed bli väl använd av 
boende. Öppna dagvattenlösningar, såsom exempelvis regnbäddar, kan ha höga 
estetiska värden och kan därmed bidra till en grön och pedagogisk utemiljö och med 
höga upplevelsevärden.
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Detaljplanen möjliggör för bostäder och verksamheter och tillskapar därmed en ny 
målpunkt för boende och besökare i nära anslutning till befintlig bebyggelse, skola och 
goda kommunikationer. Den nya målpunkten bidrar till att platsen befolkas under en 
större del av dygnet vilket bedöms öka den upplevda tryggheten för personer som rör 
sig till fots och på cykel förbi planområdet. I och med egenskapsbestämmelsen f1 om 
att den östra fasaden ska vara delvis genomsiktlig är förutsättningarna för att uppnå 
positiva konsekvenser för den upplevda tryggheten i området goda.

I och med planområdets närhet till skola, idrottsanläggningar och promenadstråk 
antas antalet barn, ungdomar och äldre som rör sig till fots och cyklar längs gatorna 
i området att öka. Gatuinfrastrukturen kan därfär behöva anpassas till ett ökat antal 
oskyddade trafikanter i gaturummet.

Sammantaget bedöms planförslaget bidra positivt till den sociala hållbarheten på platsen. 

Fastighetskonsekvenser
Planområdet utgörs i sin helhet av fastigheten Oxelö 8:20 och ägs av Oxelösunds 
kommun. Detaljplanen innebär att allmän platsmark som idag är detaljplanelagd som 
parkmark övergår till att bli enskild kvartersmark. En ny fastighet kommer att bildas med  
avsikten att sälja den nya fastigheten till en privat exploatör (byggaktören) för exploatering. 

Allmänn och enskild kvartersmark 
Planområdets kvartersmark regleras plankartan med användningen R (idrotts-
anläggning) i kombination med B (bostäder) och C (centrum). R kan i många fall 
betraktas som ett så kallat allmänt ändamål, det vill säga en markanvändning som förr  
alltid drivits av en offentlig förvaltare. För mark med allmänt ändamål gäller särskilda 
regler som möjliggör inlösen av fastigheten antingen på det offentliga organets 
(kommunen i det här fallet) eller fastighetsägarens begäran. 

Oxelösunds kommun har för avsikt att upplåta kvartersmarken för antingen enskild 
eller allmänn användning, vilket gör det mindre sannolikt att marken skulle lösas in.  
Kommunen avser inte ändra användningen av marken efter det att den exploaterats 
för enskilt ändamål. Inte heller den aktuella byggherren avser begära inlösen. Syftet 
med markanvändningarna R och C är att uppnå en flexibilitet inom planområdet som 
är lämplig utifrån redan befintlig omkringliggande bebyggelse och verksamhet. Då 
planen medger flera enskilda användningar är kommunens bedömning att det inte 
föreligger risk att en privat fastighetsägare ska begära inlösen av kvartersmarken.

Gemensamhetsanläggningar 
Planområdet överlappar gemensamhetsanläggningen Adjunkten GA:1 område med 
cirka 2 meter av område för allmän plats GATA utefter Vallsundsvägen i dess norra del.  
I och med att större delen av området för allmän plats GATA redan idag nyttjas som gata  
(Vallsundsvägen) är bedömningen att planförslaget inte nämnvärt påverkar gemensam- 
hetsanläggningens verksamhet, som delvis är beläget på kommunens mark (Oxelö 8:20).

Markavvattningsföretag 
Planområdet är beläget inom båtnadsområdet (nytta) för Oxelösunds invallningsföretag 
(inrättat 1938) som inte längre fyller ett syfte. Kommunen avser försöka få företaget upplöst. 

Detaljplaners giltighet 
Om föreslagen detaljplan vinner laga kraft upphör tidigare detaljplan att gälla inom plan-
området, men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu aktuella planområdet.
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7 DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE

Organisatoriska frågor

Tidplan 
Planavtal mars 202
Samråd februari 2022 
Granskning september 2022
Antagande december 2022

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats. Huvudmannaskapet innebär att Oxelösunds  
kommunen projekterar, utför och bekostar samtliga åtgärder, liksom ansvarar för drift 
och underhåll, inom allmän platsmark. Dessutom är kommunen i form av markägare 
ansvarig för att kvartersmarken iordningställs för byggnation med avseende på 
konstaterade markföroreningar. Byggaktören projekterar, utför och bekostar samtliga 
övriga åtgärder inom kvartersmark. 

Avtal 
Kvartersmarken inom planområdet har markanvisats till en byggaktör och ett mark- 
anvisningsavtal har upprättats mellan kommunen och byggaktören. Avtalet ger bygg-
aktören ensamrätt att förhandla om marken under en begränsad tid i enlighet med 
kommunens policy - Riktlinjer för kommunal markanvisning i Oxelösunds kommun. När 
detaljplanen vunnit laga kraft överlåts fastigheten (kvartersmarken) genom upprättande  
av ett köp- och genomförandeavtal. Ett villkor för att avtalet ska tecknas är att bygglov  
har erhållits, med byggstart inom max 4 månader. Direkt efter avtalstecknande kommer  
kommunen att bygga ut tekniska anläggningar fram till fastighetsgräns - byggaktören 
ansvarar för och bekostar anslutningen. Någon gatukostnadsavgift tas inte ut. Kommunen  
ansöker om fastighetsbildning av detaljplanens kvartersmark, vilken bekostas av bygg- 
aktören. Byggaktören ansöker och bekostar eventuell ytterligare fastighetsindelning. 

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Planområdet utgörs i sin helhet av kommunens fastighet Oxelö 8:20. Efter att detaljplanen 
vunnit laga kraft kommer kvartersmarken att avstyckas till en egen fastighet, om cirka 
0,85 hektar, som föreslås få namnet Manegen. Tomtindelningsbestämmelser finns inte, 
inom planområdet och detaljplanen förutsätter inte någon gemensamhetsanläggning.

Markavvattningsföretag 
Planområdet är beläget inom båtnadsområdet (nytta) för Oxelösunds invallningsföretag.  
Samtliga fastigheter med båtnad är sakägare till detaljplanen tills företaget upplöses. 

Ekonomiska frågor
Kostnader för framtagandet av detaljplan
Detaljplanen, inklusive tekniska utredningar, bekostas av byggaktören. 

Åtgärd av markföroreningar 
Kommun är enligt 10 Kap. 2 § Miljöbalken skyldig att bekosta markföroreningsåtgärder.
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Tekniska frågor
Dokumentation och kontroll
I och med att markföroreningar har påträffats finns en skyldighet att anmäla efterbehand- 
lingsåtgärder till tillsynsmyndigheten (Miljöenheten) innan åtgärder vidtas. Egenkontroll- 
program för uppföljning av efterbehandlingsåtgärder ska upprättas och redovisas.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 10 år från den dag planen får laga kraft. 
Fastighetsägarna har inom denna genomförandetid garanterad rätt att efter ansökan 
om bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter den tidpunkt då genomförandetiden 
löpt ut har fastighetsägare inte längre någon garanterad byggrätt då kommunen kan 
ersätta, ändra eller upphäva detaljplanen.

Medverkande
Ansvaret för arbetet med denna detaljplan har legat på Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen på Oxelösunds kommun, där Göran Deurell varit ansvarig planarkitekt 
och projektledare. Planhandlingar har tagits fram externt av Frida Andersson och 
Pernilla Knutsson på Ramboll och Jonas Bergström på Toltorp Bygg i samarbete med 
en projektgrupp på kommunen bestående av Johan Rubin (Gata), Jonny Jakobsson 
(VA/Fjärrvärme/Dagvatten), Emilia Torstensson (Markmiljö), Anneli Alfredsson 
(Naturvård), Christoffer Karlström (Plan) samt Kjell Andersson och Maria Malmberg 
(Mark & Exploatering).

8 KÄLLOR
Grundundersökning Cirkusplatsen 1975-04-08 
   Gatukontoret, Oxelösunds kommun

Förslag till uppfyllning och grundläggning inom Sunda III 
   Ingenjörsbyrån VIAK för Oxelösunds kommun, 1961

Checklista-f till förenklade dagvattenutredningar för kvartersmark som del av 
detaljplan 
   Stockholms stad, 2019

SLB-analys på webben: https://www.slb.nu/slbanalys/luftfororeningskartor/ 
   SLB-analys (Stockholms stad) för Östra Sveriges Luftvårdsförbund
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Bakgrund  
En exploatör inkom 2019-12-18 med begäran om planbesked för det aktuella plan-
området. Planansökan avsåg möjlighet att uppföra seniorboende i tre byggnadskroppar 
kring en inglasad innergård. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnade positivt 
planbesked 2020-02-24. Exploatören valde sedan under våren 2020 att inte fullfölja 
planerna på en ny detaljplan genom upprättande av planavtal. Planavtal skrevs i stället 
med exploatören Toltorp Bygg Ab 2021-03-10 som kommunen gett en markanvisning.  
Exploatören har samma vision för marken och fortsätter på planbesked. Toltorp Bygg Ab 
genom konsultbolaget Ramboll har, med start mars 2021, tagit fram planhandlingar. 
 
 
Syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse, centrumfunktioner och 
idrottsanläggning på platsen och därmed skapa möjlighet för en flexibilitet avseende 
användningar. Syftet är även att säkerställa tillräckligt brett vägområde för den kommu-
nala gatan Vallsundsvägen. Detta för att möjliggöra anläggande av säker gång- och 
cykelbana längs med gatan. 

Planförslaget innebär i huvuddrag att: 
Planområdet begränsas i öster av Björntorpsvägen, i norr av Vallsundsvägens norra 
kant och i söder och väster av befintligt skogsområde. Planförslaget möjliggör en ny 
målpunkt i området i form av bostäder, centrum och idrott samt kommunal gata. Be-
byggelsen begränsas till en maximal byggnadsarea på 2600 m2 vilket utifrån områdets 
förutsättningar bedöms vara lämpligt. Planförslaget innebär möjlighet att tillskapa ge-
mensamhetsytor både inomhus och utomhus med möjlighet till odling i pallkragar, vila 
och aktiviteter. I anslutning till bebyggelsen planeras parkeringsplatser, väderskyddade 
cykelställ och ytor för avfallshantering. Ambitionen är att den nya bebyggelsen ska bi-
dra positivt till upplevelsen av gaturummen längs Vallsundsvägen och Björntorpsvägen. 

Planförfarandet 
Samråd genomfördes 4 – 27 februari 2022. Handlingarna har funnits uppsatta på 
kommunens bibliotek Koordinaten, kommunhusets entré samt på kommunens  
hemsida. Ett extra samråd skedde även med Statens geotekniska institut våren 2022.  
Underrättelse om samråd har även sänts till berörda enligt bifogad sändlista och  
skett genom annons i lokaltidningen Södermanlands Nyheter (SN) den 5 februari 2022.  
Samrådsredogörelsen redovisar inkomna synpunkter under samrådet från allmänhet, 
myndigheter och övriga. 
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INKOMNA SYNPUNKTER  
Under samrådstiden har 9 synpunkter inkommit, varav 5 ifrån myndigheter, 3 ifrån  
privatpersoner och 1 ifrån en skolklass bestående av 9 delyttranden. Det datum som 
finns angivet i samband med synpunkten är det datum då det diarieförts i kommunen. I 
de fall de har framförts synpunkter på planförslaget kommenterar Miljö- och Samhälls-
byggnadsförvaltningen dessa med ett ställningstagande inför fortsatt planprocess. 

 
Yttranden utan erinran  
 
Statens geotekniska institut, SGI (2022-06-20) 
Statens geotekniska institut (SGI) har från Oxelösunds kommun erhållit rubricerade 
detaljplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor 
såsom ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning. 
Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således 
inte.   
Underlag:  

1 Plankarta samråd 2022-01-12,  
2 Planbeskrivning samråd 2022-01-12  
3 Karta - förslag till uppfyllning och grundläggning 1961  
4 Samrådsyttrande Länsstyrelsen 2022-02-28  
5 Plankarta utkast granskningshandling 2022-05-25  
6 Planbeskrivning utkast granskningshandling 2022-05-25 texter om geoteknik 

 
SGI:s synpunkter  
”Enligt erhållet underlag så saknar planområdet förutsättningar för att aktualisera de 
geotekniska säkerhetsfrågorna (ras, skred och erosion) och SGI gör ingen annan  
bedömning. Sättningsfrågor och grundläggning för att hantera dessa frågor är inte en 
säkerhetsfråga och ingår därmed inte i SGI:s granskning. Dessa frågor bör emellertid 
belysas i planskedet.  
Sammanfattningsvis har SGI inget att erinra mot planförslaget.” 
 
Ärendets handläggning  
Beslut i detta ärende har tagits av geotekniker Ulrika Isacsson, efter föredragning av 
geotekniker Åsa Jönsson. 
 

Kommentar:  
 

Kommunen för ett resonemang om SGI:s yttrande i svaret till Länsstyrelsen på s. 20. 
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Region Sörmland (2022-02-22)  
”Inga synpunkter.” 
 

Kommentar: Noteras. 
 

Sörmlandskustens räddningstjänst (2022-02-15)  
Sörmlandskustens räddningstjänst lämnar följande kommentarer: 
 
− Brandvatten ska finnas enligt VAVP83 och P76. Det innebär bland annat [att] det som 
mest får vara 150 meter mellan brandposter och att brandposter ska kunna leverera 
600 l/m. 
 

Kommentar:  
Oxelö Energi AB försäkrar att planområdet kommer att anslutas med vattenledning 
med tillräcklig kapacitet. 
 

 

Yttranden med erinran 
-  Från privatpersoner 

 
Ramdalsskolan (2022-02-17, kompletterat 2022-03-03 och 03-07) 
En klass på Ramdalsskolan inlämnade ett yttrande med erinran 2022-02-17 där denna 
motsätter sig planförslaget.   
 

”Vi i XX vill inte att det ska byggas. Här är anledningarna: 
 
Finns ingen skog längre (hugg inte ner träden). 
Tänk på alla djur som bor där. 
Vi leker ofta där. 
Vårt favoritställe. 
Naturen förstörs och snart har vi ingen natur kvar att vara i.” 
 

Kommunen bedömde utifrån detta yttrande att ett särskilt samråd med klassen behöv-
des för att säkerställa att eleverna förstått vad planförslaget innebär och mer i detalj får 
redogöra för sina synpunkter. Samrådsmötet genomfördes på lektionstid 2022-03-03, 
med 24 elever närvarade. Efter en genomgång om hur en kommun fungerar och hur 
man läser en detaljplan fick eleverna möjlighet att rita in sina tankar om Cirkusplatsen 
och Ramdalen på en karta. Kartuppgiften var medvetet öppet formulerad och eleverna 
uppmuntrades förutom att ta ställning till planförslaget, kommentera skolans omgiv-
ningar, var de leker och uppehåller sig, peka ut trygga/otrygga platser och visa hur de 
tar sig till skolan. 
 
Det kunde då konstateras att det fanns delade meningar om planförslaget i klassen. Ca 
20 elever deltog aktivt i kartritandet, som resulterade i 9 kartor med information.     
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9 kompletterande delyttranden, 2022-03-03 
 
Karta 1 – Inställning: Stark negativ - Bygg inte kring skolan) (3 personer på kartan) 
 

• Bygg inte vid Ramdalsskolan. Bygg inte bakom eller öster om Badhuset, i Forn-
borgsskogen och bygg inte på Cirkusplatsen. 

• Cirkusplatsen och parkmiljön på den närbelägna fastigheten Adjunkten 1 (nord-
väst om planområdet) pekas ut som platser eleverna gärna är på. 

 
• Två elever kommer till skolan via cykelväg (den ena norrifrån Elevvä-

gen/Björntorp, den andra västerifrån Sunda-hållet) och gångtunneln under 
Björntorpsvägen. En elev kommer via Vallsundsvägen till skolan.  

• Eleverna framför önskemål om övergångsställe över Björntorpsvägen vid kors-
ningen med Vallsundsvägen.  

 
Karta 2 – Inställning: Starkt negativ - Ni bygger inte här  (3 personer på kartan?)  
 

• Bygg inte vid Ramdalsskolan. Bygg inte direkt vid Ramdalsskolan, i Fornborgs-
skogen (markeras ut som skolskog) och på Cirkusplatsen ”Här bygger ni abso-
lut inte”.  

• Eleverna framför önskemål om övergångsställe över Björntorpsvägen, tydligt ut-
satt på norra sidan korsningen med Vallsundsvägen. 

• Fornborgsskogen, IP:s fotbollsplan, Badhus/gym-byggnaden och gräsytan öster 
om denna, samt en liten yta i skolans nordöstra hörn precis väster om den lilla 
parkeringen invid skogen pekas ut som ytor eleverna är på.  

• Park- och lekytor på den närbelägna fastigheten Adjunkten 1 (nordväst om 
planområdet), Adjunkten 2 (rakt norr om planområdet) och Cirkusplatsen pekas 
ut som ytor eleverna är på. 

 
• Eleverna kommer till skolan både via gångväg och med skjutsning med bil. 

Färdvägarna är cykelvägen ifrån Sunda genom gångtunneln under Björntorps-
vägen, via Vallsundsvägen och med bil både norrifrån och söderifrån på Björn-
torpsvägen. 

 
Karta 3 - Inställning: Något negativ. (2 personer på kartan)     
 

• Farmor och jag har picknick på Cirkusplatsen. 
• Alla ska kunna köpa lägenheter. 
• Ha kvar en allmänning 

 
• Önskar övergångsställe i Rektorsvägens förlängning 
• Centrala skolgården, Badhus/gym-byggnaden, gräsytorna kring Badhuset, IP:s 

fotbollsplan och Ramdalsparkeringen pekas ut som ytor som används 
• Kvarteret Rektorn med tillhörande park i väster (100 meter norr om plan-

området, samt park och lekytor på Adjunkten och 1 och 2 pekas ut som ytor 
eleverna är på. 
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Karta 4 - Inställning: Neutral (1 person på kartan?)    
 

• Skogen med Fornborgen har vi lektioner i. 
• Skogen bakom badhuset är en hunds favoritplats och barn gillar att vara där  

på rasterna. 
• Kommer till skolan via gångvägen ifrån söder (som passerar mellan Ramdals-

parkeringen och IP). 
 
Karta 5 - Inställning: Försiktigt positiva (2 personer på kartan) 
 

• Det gör inget att det byggs bostäder (som det får förstås på Cirkusplatsen) 
• Framför att det är läskigt att gå i gångtunneln under Björntorpsvägen (precis 

norr om Rektorsvägen) på grund av cyklisters höga fart genom tunneln. 
• Framför spontant ett önskemål om övergångställe på Björntorpsvägen vid  

infarten till Rektorsvägen.  
• Önskar ett utomhuscafé i närheten av skolan och lyfter skogen mellan HSB:s 

nya hyreshus och planområdet vid Cirkusplatsen i anslutning till Björntorps-
vägen som en möjlig placering. 

 
• Pekar ut centrala skolgården och flera andra ytor i direkt anslutning till skolan 

som bra platser att vara på. Även Cirkusplatsen pekas ut som en sådan, där  
allt utom den allra nordvästligaste och nordöstligast delen ringats in. 

 
• En av eleverna kommer till skolan via gångvägen ifrån söder (som passerar 

mellan Ramdalsparkeringen och IP).  
• Den andra eleven kommer till skolan via gångvägen längs med Björntorpsvägen 

och Ramdalens förskola. Genar över Björntorpsvägen då gångtunneln känns 
som ett otryggt alternativ på grund av snabba cyklar. 

 
Karta 6 - Inställning: Försiktigt positiva (2 personer på kartan) 
 

• Beskriver området kring skolan som att det känns tryggt.  
• Förslaget för Cirkusplatsen är okej. 
• Stöttar en annan grupps förslag om övergångställe över Björntorpsvägen vid 

Rektorsvägen. 
 

• En av eleverna kommer till skolan via cykelväg (norrifrån Elevvägen/Björntorp) 
och gångtunneln under Björntorpsvägen. 

• Den andra eleven blir skjutsad till skolan söderifrån via Björntorpsvägen, till  
synes nästan ända fram till entrén. 

 
Karta 7 – Inställning: Försiktigt negativ (1 person ritar på kartan?) 
 

• Ett bra ställe pekas ut precis öster om Tennishallen söder om Ramdalsens IP.  
• Ödehuset på södra sidan gångvägen alldeles intill den bra platsen upplever 

barnet som obehagligt.  
• Gillar att gå långa promenader för att tänka. På Cirkusplatsen leker eleven  

kull-lekar ibland, mest i områdets (kvartersmarkens) sydligaste delar. 
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• Använder gångtunneln under Björntorpsvägen vid Rektorsvägen för att ta sig till 
Cirkusplatsen.    

• Kommer till skolan via gångvägen ifrån söder (som passerar mellan Ramdals-
parkeringen och IP). 

 
Karta 8 – Inställning: Försiktigt negativa (2 personer på kartan) 
 

• Eleverna (2st.) vill ha ett utecafé i skogen mellan HSB:s nya hyreshus och plan-
området.  

• De tycker även att området (planområdet och skogen söder om) borde ha en 
lekpark och att Cirkusplatsen får en fotbollsplan. 

 
• De säger dock till en av de mest högröstade negativt inställda grupperna. 

”Var inte så negativa hela tiden”, 
 

• Den centrala skolgårdens södra delar och gräsplätten ner mot parkeringen  
pekas ut som bra platser. 

• Medan parkeringsytorna pekas ut som dåliga platser, både de stora söder om 
skolan och en liten i nordöstra hörnet av skolans område.  

 
Karta 9 – Inställning: Neutral (1 person ritar på kartan?) 
 

• Skogen med Fornborgen brukar jag vara i. Jag gillar att vara där själv. 
• Även skogsområdet mellan Ramdalsparkeringen och IP, IP:s fotbollsplan, 

gräsytan öster om- och skogen bakom badhus pekas ut som platser där denne 
vistas.  

• Cirkusplatsen pekas ensamt ut som en plats eleven inte är på.   
 
 
Efter att kommunen träffat klassen skickades 2022-03-07 de frågeställningar och  
synpunkter som klassen inledningsvis haft om planförslaget in till kommunen:   
 

”Vi vill inte att ni ska bygga där. Det är en trygg plats där vi alltid har lekt. Barn-
domsminne. 
Kommer detta påverka miljön? 
Blir det bilväg där? 
Kommer ni att hugga ner träd? 
Behöver ni spränga? 
Varför är det här bra för oss i klass XX? 
Blir det en allmän plats? 
Ska det byggas ska det vara för alla i Oxelösund. Ett exempel är utomhuscafé.” 
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Kommentar:  
I arbetet med att utveckla kommunen behöver politiker och tjänstemän göra avväg-
ningar mellan vad som ska finnas kvar och vad som kan förändras till något som kan 
göra större nytta för kommunen och dess invånare. Era synpunkter är i detta samman-
hang både välkomna och viktiga för att kommunen ska kunna fatta bra beslut om er 
närmiljö. Kommunen tackar för de inlämnade synpunkterna, inspelen och idéerna och 
besvarar de som har koppling till detaljplanen för Cirkusplatsen här nedan. Övriga syn-
punkter dokumenteras och används som underlag i framtida utveckling vid Ramdalen. 
Eleverna i klassen tycker olika om Cirkusplatsen; några är mycket negativa till plan- 
förslaget medan flera är försiktigt positiva eller neutrala och tycker varken eller. Hur 
mycket eleverna vistas på Cirkusplatsen varierar även detta, men de elever som är där 
tycks mest vara i områdets södra delar - skogen och skogsbrynet. Kommunens bedöm-
ning av Cirkusplatsen som lämplig för bostäder grundar sig i uppfattningen att platsen 
idag inte används så mycket.  
Kommunen vill vara tydlig med att inga träd behöver fällas för att planförslaget ska 
kunna genomföras. Målet har tvärtom varit att spara skogen i backen bakom (söder 
om) Cirkusplatsen och det kommer också vara möjligt att som allmänhet passera mel-
lan den privata marken och skogen. Genom att inte bygga i skogsbacken, utan i stället 
bygga på leran, så behöver det heller inte sprängas för de nya byggnaderna. 
För att göra det så lätt som möjligt att nå skogsbacken ifrån Ramdalsskolan, när det 
byggts på Cirkusplatsen, har kommunen beslutat att minska den privata marken lite  
i det sydöstra hörnet (vid den stora vägen Björntorpsvägen). Kommunen för även 
diskussioner om att göra övergångsställen i korsningen Björntorpsvägen/Vallsunds-
vägen för att öka trafiksäkerheten både för er elever, boende i bostäderna och övriga 
medborgare besöker och passerar genom området.  
Cirkusplatsen (den platta delen) uppges ibland användas för kullekar och några elever 
skulle vilja se att en fotbollsplan anläggs där. Kommunen menar att någon större brist 
på ytor för fotboll inte finns vid Ramdalen och att behovet av nya bostäder på marken, 
nära busshållplats, badhus och gym, väger tyngre. Några elever tycker att platsen 
borde användas för en lekplats. Kommunen menar att det finns flera andra tänkbara 
platser för en lekplats i området och att bostäder behöver prioriteras på Cirkusplatsen.  
Kommunen behöver kunna erbjuda mark både för funktioner som nyttjas av alla  
(allmän plats) och för sådant som bara nyttjas av några. Genom att skapa bostäder för 
medelålders och äldre invånare skapas nyttor både för de som idag bor i villa och 
önskar annat boende och för de som idag önskar hitta en passande villa att flytta till. 
Idén om ett utomhuscafé är kul och bra. Ramdalen är centralt placerat i kommunen och 
det borde därför kunna finnas tillräckligt med personer i närheten för att kunna hålla i 
gång någon form av service i området. Precis därför föreslår detaljplanen att, utöver 
bostäder, även möjliggöra för C – Centrum. Centrumverksamheter är ofta privata men  
vänder sig till alla.   
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Privatperson 2 st (2022-02-22) 
Önskar att Vallsundsvägens 2–10 Carportar med dithörande parkeringar för besö-
kande, INTE ska bli en parkering för de nya boende. 

Kan ni hänvisa till Ramdalens parkering för deras besökande? 

Önskar att det sätts upp skyltar "Privat Område" eller "Privat Parkering". 

Vill påpeka att trots avsmalnade hinder på Vallsundsvägen så är hastigheten hög när 
trafiken passerar våra in/utfarter. 

Utfarten för den nya bebyggelsen får akta sig. 

Varför ta grönområdet vi har? 

Varför bygger man inte på Ramdalshöjden, där finns det väl en gällande plan för bostä-
der? 

Cirkusplatsen gömmer allt vad en gammal soptipp kan dölja. 
 

Kommentar:  
De boende i- och besökare till detaljplanens bebyggelse hänvisas i första hand till par-
kering på den egna fastigheten. I andra hand kommer besökare att hänvisas till att par-
kera på Ramdalsparkeringen vid Ramdalens idrottsplats.  
I gällande detaljplan är större delen av parkeringarna tillhörande Vallsundsvägen 2–10 
belägna inom privatägd kvartersmark. Nu aktuell detaljplan påverkar inte detta.  Parke-
ringarna är belägna på den gemensamt ägda fastigheten Adjunkten 2. Det är ni fastig-
hetsägare tillsammans, genom delägarskap i Anläggningssamfälligheten Adjunkten i 
Oxelösund och gemensamhetsanläggningen Adjunkten GA:1, som själva bestämmer 
över hur parkeringen får användas och skyltas upp. 
Skyltad hastighet på Vallsundsvägen är 40 km/h. Fler utfarter mot Vallsundsvägen, ny 
trottoar och övergångsställen bidrar till att sänka hastigheten på vägen. Det är det låga 
antalet utfarter och korsningar samt det låga antalet oskyddade trafikanter (gående och 
cyklister) som gör det tryggt att köra fortare än tillåtet på Vallsundsvägen idag.  
Detaljplanen tas fram på initiativ av och finansieras av en privat exploatör utifrån ett 
behov att ta fram en byggrätt lämplig för lägenheter för personer i åldern 55+.  
Kommunen bedömer att läget nere vid Ramdalen är bättre för den här målgruppen än 
ett läge uppe på Ramdalshöjden utifrån närhet till rekreation, träning och kollektivtrafik.  
”Grönområdet”, som konstaterats är förorenat, bedöms vara lågt nyttjat och ha låga 
naturvärden och därmed vara lämpligt för exploatering. Samtidigt lämnas skogsbacken 
upp mot Lomvägen orörd och allmän passage möjliggörs mellan denna och den före-
slagna kvartersmarken. Om med grönområde avses privat parkmark på Adjunkten 2 så 
innebär inte planförslaget något intrång i detta. Planområdesgränsen går i det staket 
som redan idag avskiljer denna mark ifrån Vallsundsvägen. 
Den byggrätt som skapas med detaljplanen bidrar till att finansiera någon form av  
åtgärd så att exponeringen mot markföroreningen kan minska för människa och miljö.   
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Privatperson (2022-02-23)  
Oxelösunds kommun vill tillåta bebyggelse/seniorboende, på den låglänta 
parkmarken mittemot Ramdalsparkeringen (gamla Cirkusplatsen). 
 
Hur ser ”Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen” i Oxelösunds kommun på 
riskerna för fler klimatrelaterade skyfall av samma typ som hände i Gästrikland 
17–18/8 2021? Det kom 161 mm varav 101 mm onsdag mellan kl 00 och kl 02. 
Vi kan inte styra dessa "katastrofer" som nu händer överallt i hela världen!' 
Dessa är en effekt av klimatförändringar som vi i nuläget inte kan förhindra eller åt-
gärda. Vart tar dessa vattenmängder vägen? Jo! När marken inte längre kan ta hand 
om dessa mängder så letar sig vattnet "över kanten" = nedåt! Till slut hamnar det på 
låglänta platta ytor på sin väg mot öppnare vatten. Inte så enkelt om inte naturliga möj-
ligheter finns eller stoppas av banvallar, vägar, viadukter, dagvattensystem eller be-
byggelse. Även havsnivåema tenderar (läs: kommer) att stiga och då har "skyfallsvatt-
net" ingenstans att ta vägen! Det kan bli stora översvämningar på låglänta ytor. Risk 
finns alltså att detta område kommer att drabbas av översvämningar. 
Mer finns att läsa hos: "Nationella expertrådet för klimatrelaterad anpassning". 
Skånekusten befarar redan att havsnivåerna snart kommer att stiga okontrollerat. 
 
Platsen har visat sig vara kontaminerad med diverse metaller, kvicksilver, zink och 
bly som måste saneras eljest tar översvämningarna med sig dessa produkter ut i 
havet! 
 
Bullermätning i syfte att hitta en tyst uteplats har gjorts. Jag föreslår att en mätning 
även av oväsen/buller från Ramdalens P-plats mellan kl 19–23 på vardagkvällar och 
senare på helgerna. Motorbuller, avgassmällar, däcktjut och hög musik förkommer fre-
kvent och ibland också smällare. 
 
Med hänsyn till ovanstående finner jag att området inte är lämpligt för byggande! 
 
Mitt förslag är att i stället använda området öster om husen på Björntorpsvägen nr 
X–57 även om marken skulle behöva saneras men som skulle ge betydande 
vinster. Ingen risk för översvämning, jättefin utsikt, lugnare område och närmare 
centrum. 
 
Bvgg på höjderna! 
 

Kommentar:  
Synpunkterna noteras. 
Klimatrelaterade händelser så som skyfallen sommaren 2021 i Gästrikland/Dalarna och 
Trosa, liksom extrema högvatten i havet februari 1983 och 2020 är händelser som 
kommunen är väl medvetna om och följer slutsatserna av. Genom att föreskriva en 
lägsta nivå för grundläggning eller färdigt golv i detaljplanen begränsas möjligheten att 
medge bebyggelse under en viss höjd över havet. Lågt belägen bebyggelse i Sunda får 
problem långt innan dessa når fram till planområdet. Kommunen ha påbörjat ett arbete 
med att studera hur Sunda och Vallsund kunna skyddas ifrån stigande havsnivåer.  
Vid detaljplanering behöver det kunna visas att bebyggelsen inte skadas av ett 100-
årsregn med klimatfaktor (56 millimeter på 30 minuter i Oxelösund), samtidigt som 
mängden regnvatten (så kallat dagvatten) ifrån fastigheten som tillförs kommunens 
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dagvattenledning måste hålla sig under en volym fastställd av kommunala VA-bolaget 
Oxelö energi AB. Detta uppnås genom att fördröja dagvatten lokalt på fastigheten ex-
empelvis genom en öppen damm och/eller ett underjordiskt magasin. Marken kommer 
även att höjas och vattnet styras till diken. 
Gemensam uteplats är tänkt att finnas både inomhus i inglasad vinterträdgård och  
utomhus i skyddat läge ifrån både biltrafiken och Ramdalsparkeringen. Samtidigt ökar 
tryggheten med fler vuxna som bor och rör sig kvällstid i närområdet kring parkeringen. 
Planförslaget har nu kompletterats med en bestämmelse om att bostäder ska utformas 
med minst en uteplats med högst 70 decibel bullernivå.    
Detaljplanen tas fram på initiativ av och finansieras av en privat exploatör utifrån ett mål 
om att ta fram en byggrätt lämplig för lägenheter för personer i åldern 55+.Kommunen  
bedömer att läget nere vid Ramdalen är bättre lämpat för den här målgruppen än ett 
läge uppe på Ramdalshöjden utifrån närhet till rekreation, träning och kollektivtrafik.  
  
Privatperson (2022-02-28)  
Trafiken kommer att öka mycket. Då det också byggs i Ramdalshamnen. Är redan 
idag mycket mera än 2019 då ni mätte. 
 

Kommentar:  
Oxelösunds kommun växer i antalet invånare, än är det dock långt kvar till toppen år 
1970 då det bodde 15 164 invånare här. Björntorpsvägen är en av kommunens viktig-
aste vägar och spelar en central roll i att knyta samman Oxelösunds olika delar.  
Kommunen förstår det som att frågan gäller trafiken på Björntorpsvägen. I januari år 
2017 lät kommunen göra en mätning av trafiken på Björntorpsvägen, söder om kors-
ningen med Vallsundsvägen, vilken i februari/mars 2022 följdes upp med en ny mätning 
på samma plats. Du har helt rätt i att trafiken på vägen ökat på de 5 år som passerat. 
Årsmedeldygnstrafiken har ökat +9,7 % till 2464 fordon, vardagsmedeldygnstrafiken 
med +8,0 % till 2614 fordon och helgmedeldygnstrafiken med +14,8 % till 2089 fordon. 
Befolkningsökningen och bilägandet i kommunen har inte haft alls samma utveckling 
varför den ökade trafiken till stor del bedöms vara en effekt av pandemin, genom ett 
ökat antal bilresor till och från friluftsaktiviteter.  
År 2019 gjordes en trafikmätning på Vallsundsvägen, något väster om planområdet,  
då det uppmättes en årsdygnsmedeltrafik på 832 fordon, en vardagsmedeldygnstrafik 
på 895 fordon och helgdagsmedeldygnstrafik 707 fordon. Mätningen har inte följts upp. 
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Yttranden med erinran 
-  Från myndigheter 
 

Lantmäteriet (2022-02-24)  
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-01-12) har följande  
noterats:  
 
Grundkartan 
I grundkartan tycks det saknas redovisning av fastighetsbeteckningar och gatunamn. 
Planbestämmelsen f1 refererar till Björntorpsvägen men det framgår inte av grundkar-
tan var denna gata ligger. Grundkartan bör kompletteras med fastighetsbeteckningar 
och gatunamn.  
 
Aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen respektive för övriga detaljer i grundkartan 
är något föråldrad. Det är viktigt att grundkartan är aktuell i varje steg av planprocessen 
för att det ska vara lätt att överblicka de förutsättningar som finns för planläggningen. 
Detta kan behöva ses över.  
 
Illustrationer i plankartan 
Lantmäteriet avråder från att illustrera föreslagna byggnader i plankartor. Anledningen 
till detta är att plankartan bör förbehållas för de juridiskt gällande planbestämmelserna. 
I många fall kan det finnas behov av att illustrera möjlig framtida bebyggelse men i  
sådana fall bör då antingen en särskild illustrationskarta upprättas eller illustrationen 
redovisas i planbeskrivningen.  
 
Handläggning enligt vilken lagstiftning? 
Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och bygglagen (med 
hänvisning till SFS-nummer) som används vid handläggningen av detaljplanen.  
 
Hur påverkas befintliga planer? 
Av planbeskrivningen bör det framgå vad som sker med gällande detaljplaner och 
eventuella fastighetsindelningsbestämmelser som berörs av planområdet. Det är viktigt 
för allmänheten att det går att förstå konsekvenserna av planläggningen. Detta kan till 
exempel beskrivas genom en text i stil med ”Om föreslagen detaljplan antas och får 
laga kraft upphör tidigare detaljplan att gälla inom planområdet, men fortsätter att gälla 
som tidigare utanför det nu aktuella planområdet.”  
 
Glöm inte att kontrollera så att gällande plan / planer och eventuella fastighetsindel-
ningsbestämmelser fortfarande går att genomföra efter att den aktuella planen fått  
laga kraft.  
 
Enskild och allmän kvartersmark 
Det förekommer i planen en kombination av så kallad allmän kvartersmark (kvarters-
mark för annat än enskilt bebyggande) och enskild kvartersmark inom planområdet. 
Användningen D (vård) och möjligtvis även R (idrottsanläggning) kan i många fall be-
traktas som så kallad allmän kvartersmark varpå det till sådan mark hör inlösenregler. 
Enligt 6 kap. 13 § PBL har kommunen rätt att lösa sådan mark som ska användas för 
annat än enskilt bebyggande, om användningen för det avsedda ändamålet inte kan 
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anses säkerställd. Markägaren kan även begära att kommunen löser in sådan mark 
enligt 14 kap. 14 § PBL.  
 
Att kombinera allmän och enskild kvartersmark kan leda till problem, exempelvis kan 
det bli så att ingen byggnad för det allmänna ändamålet byggs, utan enbart för det  
enskilda. Inlösenrätten för det allmänna ändamålet finns då fortfarande kvar. I denna 
situation kan både fastighetsägaren och kommunen begära att kommunen ska lösa  
in området för det allmänna ändamålet trots att området är utbyggt för det enskilda  
ändamålet.  
 
Lantmäteriet rekommenderar därför att kommunen så långt som möjligt skiljer enskild 
och allmän kvartersmark åt. Ett förslag är att specificera var den allmänna respektive 
den enskilda användningen gäller så att de hålls åtskilda, t.ex. genom att införa 3D-
redovisning i plankartan ifall den allmänna kvartersmarken och den enskilda ska gälla 
för olika plan i byggnaden.  
 
Om förhållanden är sådana att kommunen ändå vill gå vidare med förslaget med kom-
bination av enskild och allmän kvartersmark och gör bedömningen att eventuella pro-
blem eller risker med detta är små eller inga, så bör denna bedömning redovisas och 
motiveras i planbeskrivningen.  
 
Markanvisningsavtal 
I planbeskrivningen anges att markanvisningsavtal ska upprättas men inget ytterligare 
anges om innehållet.  
 
Om avsikten är att genomföra markanvisningar och/eller teckna exploateringsavtal ska 
kommunen enligt 4 kap. 33 § 3 st. 2 men. PBL redovisa avtalens huvudsakliga innehåll 
liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller 
flera sådana avtal i planbeskrivningen. Detta ska enligt 5 kap. 13 § PBL göras redan i 
samrådsskedet.  
 
Redovisningen behöver enligt Lantmäteriets mening vara konkret kring:  
vilka områden som avses för överlåtelser eller upplåtelser (helst redovisade på kartor)  
vilka fysiska anläggningar exploatören ska utföra och vilken standard de ska ha  
vilka olika kostnader som exploatören åtar sig att betala  
åtaganden om att betala eller inte kräva ersättningar  
tidplan för utbyggnad av de anläggningar som avtalet omfattar  
om exploatören ska ställa en säkerhet för åtaganden enligt avtalet  
om det finns flera exploatörer – ansvarsfördelningen mellan dem  
 
Om förhandlingar kring avtal om markanvisning påbörjas först efter antagandet av  
planen är det tillräckligt att kommunen:  
redovisar sin avsikt att ingå ett markanvisningsavtal  
redovisar intentioner om vad detta avtal avses innehålla  
i planbeskrivningen i vissa delar redovisar samma innehåll som kommunens riktlinjer 
om markanvisning enligt 2 § markanvisningslagen  
tydliggör att de villkor med mera som redovisas under samrådet och i planbeskrivning-
en är preliminära och att genomförandet även kan komma att ske på annat sätt än vad 
som redovisas under planprocessen.  
 
Glöm inte att även redovisa konsekvenserna (se ovan).  
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Eftersom redovisningen inte är så tydlig som krävs finns det inte någon möjlighet för 
Lantmäteriet att utföra sin lagstadgade uppgift att i samrådsskedet lämna råd i de fall 
avtalsinnehållet förefaller strida mot reglerna i 6 kap. 40-42 §§ PBL.  
Använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Hand-
bok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav när ni kompletterar 
planhandlingarna.  
 
Övriga frågor 
Med hänsyn till det så kallade tydlighetskravet i PBL kan det funderas över om inte frå-
gan om huvudmannaskap, som tolkas vara kommunalt för den allmänna platsen, kan 
förtydligas något i planbeskrivningen.  
 
Det kan med fördel, i planbeskrivningen, omnämnas vem som avses ta initiativ till och 
bekosta den fastighetsbildning som behövs för genomförandet av detaljplanen.  
 
Upplysningar 
Lantmäteriet vill upplysa om att det t.ex. inte finns några bestämmelser om minsta  
fastighetsstorlek angivna i planförslaget. Detta innebär att det i vissa fall kan vara  
möjligt att kvartersmarken delas upp i flera olika fastigheter. Om detta inte är kommu-
nens avsikt kan detta t.ex. regleras med en eller flera bestämmelser om minsta fastig-
hetsstorlek.  
 
Lantmäteriet vill även upplysa om att man inte närmare har utrett gränsers noggrannhet 
och eventuella avtalsservitut, oregistrerade samfälligheter eller övriga rättigheter inom 
området. 
 

Kommentar:  
Synpunkterna noteras. 
 
Grundkartan 
Grundkartan har kompletterats med fastighetsbeteckningar och gatunamn.  
Uppgiften om grundkartans information var tyvärr felaktig i samrådsversionen.  
Grundkartans information är ifrån juni 2021, vilket nu korrigerats i plankartan.  
 
Illustrationer i plankartan 
Kommunen har valt att ta bort illustrationslinjerna ifrån plankartan. 
 
Handläggning enligt vilken lagstiftning? 
Planbeskrivningen har kompletterats med uppgift om version av plan- och bygglagen 
med hänvisning till SFS-nummer. 
 
Hur påverkas befintliga planer? 
Planbeskrivningen har kompletterats med information om detta. Inom planområdet 
finns inga fastighetsindelningsbestämmelser. 
 
Enskild och allmän kvartersmark 
Kommunen vill att flera olika markanvändningar ska vara möjliga inom planområdet, för 
att erbjuda en flexibilitet för framtiden. Kommun ser ingen konflikt mellan traditionellt 
allmänna och enskilda markanvändningar på samma yta i den här detaljplanen.  
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Kommunen ser inget problem med att kombinera exempelvis bostads- och centrum-
funktioner. Kommunen avser inte lösa in marken och inte heller exploatören har någon 
sådan avsikt. 
Planbeskrivningen har kompletterats med ett resonemang om kombinerade allmänna 
och enskilda markanvändningar. 
 
Markanvisningsavtal 
Tack för den vägledande informationen om redogörelse för markanvisnings- och  
exploateringsavtal. Kommunen har uppdaterat planbeskrivningen med en förtydligad 
redogörelse för innehållet i det markanvisningsavtal som upprättats med exploatören.  
 
Övriga frågor 
Kommunen har förtydligat att det i detaljplanen är kommunalt huvudmannaskap för 
allmänna platser.  
Fastighetsbildning initieras av kommunen när detaljplanen vunnit laga kraft och  
bekostas av exploatören. Om det uppkommer ett behov av ytterligare fastighetsbildning 
ansvarar exploatören för ansökan samt bekostar fastighetsbildningen.  
 
Upplysningar 
Bra upplysningar. 
Kommunen önskar hålla möjligheten till avstyckning i mindre fastigheter öppen, då 
kommunen inte bedömer det som uppenbart olämpligt.  
Det har sedan samrådet uppdagats att planområdesgränsen delvis omfattar ett område 
med kommunalt ägd mark som berörs av gemensamhetsanläggningen  
Adjunkten GA:1. Uppgift om detta har nu lagts till i planbeskrivningen. 
 
Länsstyrelsen (2022-02-28)  
Under samrådet ska länsstyrelsen bevaka och samordna statens intressen och ge 
råd om tillämpningen av 2 kap. PBL. Länsstyrelsen ska särskilt bevaka de frågor som 
i ett senare skede kan leda till att länsstyrelsen överprövar planen i enlighet med  
11 kap. 10 § PBL. 
Länsstyrelsen ska vid samrådet 

• verka för att riksintressen enligt miljöbalken tillgodoses, 
• verka för att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken följs, 
• se till att strandskydd inte upphävs i strid med 

gällande bestämmelser 
• se till att mellankommunala intressen samordnas 
• se till att bebyggelse eller byggnadsverk inte blir olämpliga 

med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller risken 
för olyckor, översvämning eller erosion. 

 
Länsstyrelsens synpunkter - ingripandegrunder enligt   
1 kap. 10 § PBL 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10§ PBL och 
nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas,  
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under förutsättning att nedanstående synpunkter avseende miljökvalitetsnormer, 
hälsa eller säkerhet, risk för olyckor, översvämning eller erosion beaktas: 
 
Miljökvalitetsnormer 
Vatten 
Planområdet avrinner mot Aspafjärden. Länsstyrelsen bedömer att miljökvalitets-
normerna för vatten inte har hanterats på ett tillfredställande sätt. Planhandlingarna 
behöver kompletteras med en utförligare beskrivning av miljökvalitetsnormerna för 
vatten samt ett förtydligande av vad kommunen grundar sin bedömning på om att 
miljökvalitetsnormerna inte påverkas negativt. 
Planområdet ligger inom ett område som tidigare utgjorde en havsvik och marken be-
står av djupa lager lera, i huvudsak gyttjelera och postglacial lera. I samband med ge-
nomförande av detaljplanen kommer andelen hårdgjord yta att öka vilket medför ett 
ändrat vattenflöde och infiltration. Enligt samrådshandlingarna och dagvattenutred-
ningen kommer vattenflödet öka kraftigt vilket ställer höga krav på dagvattenhantering-
en, såsom magasinering och rening av vattnet. Länsstyrelsen vill poängtera vikten av 
att dagvattensystemet dimensioneras i tillräcklig omfattning för att hantera ett ökat vat-
tenflöde, för att på så vis minska risken för översvämningar samt spridning av eventu-
ella föroreningar. 

Dagvattenåtgärderna behöver matcha flödes- och föroreningsberäkningar så att dag-
vattenhanteringen inte medför att föroreningar sprids till mark, grund-, yt- och kust-
vatten så att miljökvalitetsnormerna försämras. 
I planbeskrivningen skriver kommunen att dagvattenutredningen behöver uppdateras 
inför granskningsskedet eftersom utredningen inte tar hänsyn till nytillkommen infor-
mation om bland annat grundvattennivå och lerdjup. Länsstyrelsen delar kommunens 
bedömning. Planhandlingarna behöver också kompletteras med en tydligare beskriv-
ning av föreslagna dagvattenåtgärder i dagvattenutredningen. 
Identifierade behov av skyddsåtgärder, exempelvis höjdsättning av marken och kli-
matförändringar samt lokalisering av ytor för infiltration/flödesutjämning behöver sä-
kerställas genom planbestämmelser i plankartan. 

 
Hälsa och säkerhet 
Markföroreningar 
En miljöteknisk markundersökning har genomförts av Ramboll (2022- 01-11) som  
underlag till detaljplanen. Undersökningen visar att marken är förorenad. Läns-
styrelsen delar Rambolls bedömning om att påträffade markföroreningar kan utgöra 
en risk för människors hälsa och miljö, då föroreningshalter påträffats både ytligt och 
djupt i marken inom planområdet. Kommunen behöver genomföra kompletterande 
mark-undersökningar för att avgränsa påträffade föroreningar i plan- och djupled. 
Kommunen behöver även genomföra en riskbedömning som ligger till grund för att 
bedöma vilka risker som föreligger för människors hälsa och miljö. Om riskbedöm-
ningen påvisar ett åtgärdsbehov, ska en åtgärdsutredning och en riskvärdering tas 
fram för att säkerställa detaljplanens lämplighet. 
Kommunen ska innan detaljplanen kan antas, noga utreda och vid behov åtgärda 
påträffade föroreningar. 
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Länsstyrelsen kan konstatera att kommunen på plankartan har angett en generell 
bestämmelse om villkor för startbesked; startbesked får inte ges för byggnation förrän 
markföroreningar har avhjälpts. För att kunna villkora att startbesked inte får ges för 
byggnation förrän markföroreningar avhjälpts är det viktigt att föroreningssituationen 
är noga utredd och avgränsad samt att ovannämnda utredningar har genomförts. 
Detta för att det inför startbesked ska vara klarlagt vad som ska utföras för att säker-
hetsställa att planen blir ändamålsenlig och utan risk för människors hälsa och miljö. 
 
Buller 
En bullerutredning har genomförts av ACAD Acoustic Consulting and Design (2021-
05-31 reviderad 2021-08-16) som underlag till detaljplanen. Enligt framtagen buller-
utredning klarar planerad bebyggelse gällande riktvärden för buller vid bostadsbygg-
nads fasad enligt Förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 
Utredningen visar dock att den ekvivalenta ljudnivån 50 dB(A) och den maximala 
ljudnivån 70 dB(A) vid uteplats överskrids. 
Plankartan behöver kompletteras med planbestämmelser för att säkerställa att bostä-
derna förses med uteplats mot ljuddämpad sida, för exempel se Boverkets planbe-
stämmelsekatalog. 
Länsstyrelsen ställer sig dock frågande till varför bullerutredningen endast visar hur 
bullersituationen ser ut om planområdet bebyggs i enlighet med bifogade gestalt-
ningsunderlag och illustrationer i planbeskrivningen. Beroende på hur området explo-
ateras är det troligt att bullersituationen runt byggnaderna förändras. Byggnadernas 
placering har inte reglerats i plankartan. 
 
Risk för olyckor, översvämning eller erosion 
Geoteknik 
En utgångspunkt i Plan- och bygglagen (2010:900) är att markens lämplighet i fråga 
om hälsa och säkerhet ska vara slutligt avgjord när detaljplanen antas. Länsstyrelsen 
bedömer att kommunen behöver genomföra en detaljerad geoteknisk utredning för att 
utreda markens geotekniska förutsättningar inom planområdet. Länsstyrelsen upp-
manar kommunen att remittera planärendet och den geotekniska utredningen till Sta-
tens geotekniska institut (SGI) i granskningsskedet. 
I planbeskrivningen under rubriken ”Geotekniska förhållanden” på sidan 7 skriver 
kommunen att en geoteknisk utredning som omfattar planområdet har genomförts år 
1975 på uppdrag av Oxelösunds kommun. Den geotekniska utredningen och SGU:s 
jordartskarta visar att marken inom planområdet i huvudsak består av gyttjelera och 
postglacial lera med ett lerdjup på mellan 0 – 25 meter. Det framgår inte hur byggna-
derna ska grundläggas. Länsstyrelsen anser att markens lämplighet inte är tillräckligt 
utredd. 
 
Länsstyrelsens synpunkter - råd enligt 2 kap. PBL 
Social robusthet 
Trafikfrågor- gång/cykelvägar 
Länsstyrelsen tycker att det är positivt att kommunen ämnar förse Vallsundsvägen 
och Björntorpsvägen med gång- och cykelbanor. 
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Redovisning av möjliga bebyggelsestrukturer 
Länsstyrelsen uppmanar kommunen att komplettera planbeskrivningen med gestalt-
ningsunderlag som redovisar möjliga bebyggelsestrukturer baserade på detaljplanens 
syfte. Länsstyrelsen anser att det är en brist att planhandlingarna endast redovisar hur 
området kan komma att se ut om området bebyggs med tre flerbostadshus där uteplat-
sen utgörs av ett orangeri. 
 
Länsstyrelsen upplysningar/synpunkter/krav enligt annan lagstiftning 
Kulturmiljölagen (1988:950), KML 
Planområdet omfattar cirka 1,3 hektar ler- och gyttjemark som tidigare utgjort del av 
Mörtsundet. På berget cirka 40 meter sydöst om planområdet finns två fornlämningar 
vilka utgörs av en fornborgsliknande hägnad (L1984:3676) som omgärdar ett röse 
(L1984:3675) på bergets krön. 
Länsstyrelsen bedömer att det inte är sannolikt att återfinna några tidigare okända 
fornlämningar inom planområdet och avser inte att begära några arkeologiska insat-
ser inför planens genomförande. Det är bra att planområdet har minskats i den syd-
östra delen och att högsta nockhöjd inte överstiger 12 meter eftersom det därmed 
även i fortsättningen går att uppleva rösets och fornborgens krönläge i området. 

 
11 kap. miljöbalken (1998:808) MB, Vattenverksamhet 
Planområdet ligger inom ett större båtnadsområde. Vid exploatering och eventuell 
avledning av dagvatten från planområdet till det närliggande markavvattningsdiket 
krävs godkännande från markavvattningsföretagets styrelse alternativt från samtliga 
fastighetsägare inom båtnadsområdet. 
Byggnation/fastighetsreglering inom ett båtnadsområde kan innebära att markavvatt-
ningsföretagets kostnadslängd kan behöva regleras. 
Detta sker oftast genom en överenskommelse med markavvattningsföretaget som  
sedan ska godkännas i Mark- och miljödomstolen. För mer information, se avsnitt  
5.2 och 9.2 i LRFs handbok Äga och förvalta diken och andra vattenanläggningar i 
jordbrukslandskapet. 
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De som medverkat i ärendet 
 
I handläggningen av ärendet har samråd skett med Agneta Scharp (kulturmiljö),  
Jaqueline Rydberg (förorenade områden), Fredrik Nilsson (risk och säkerhet)  
Sofia Fast, Jenni Johansson Roos (vattenförvaltning). 
 
Erika Svensson 
Planhandläggare 
 
 

Kommentar:  
Synpunkterna noteras. 
 
Hälsa och säkerhet 
Markföroreningar 
Rambölls miljötekniska markundersökning har till granskningen kompletterats med en 
riskbedömning ifrån konsultfirman AFRY. I denna görs bedömningen att de största 
riskerna för människor handlar om möjlig exponering för bly genom intag av jord och 
inträngning av kvicksilverångor i bostäder.  
Rapporten konstaterar att risken för exponering för bly och andra ämnen som barium, 
zink och koppar till stora delar försvinner om förorenade massor schaktas ur och er- 
sätts med rena eller att minst 0,5 meter rena jordmassor läggs ovanpå de förorenade. 
Om byggnaderna grundläggs med tät bottenplatta, likt radonsäkert utförande, mini-
meras även risken för inträngning av kvicksilverångor i byggnaderna.  
Markanvändningen bostäder bedöms lämplig med de åtgärder som rapporten före-
slår. Kan av någon anledning byggnaden inte uppföras med tät bottenplatta bedömer 
rapporten att det krävs ytterligare provtagningar av marken.  
Då kommunen bedömer att det finns möjligheter att, genom tillämpning av platsspeci-
fika värden och de åtgärder som nämnts här ovan, klara kraven på markmiljön mot-
svarande Känslig markanvändning (KM) har inga ytterligare provtagningar gjorts.  
Exakt vilka förutsättningar som ska gälla för hanterandet av markföroreningen på  
Cirkusplatsen är inte helt klart ännu vilket kommunens Miljöenhet dock inte bedömt 
som ett hinder för en fortsatt detaljplaneprocess.  
Kommun har därför valt att omformulera villkoret för startbesked så att val av åtgärd 
för att hantera markföroreningen ska föregå ett startbesked. Åtgärden ska också vara 
utförd innan slutbesked får ges. Det innebär att kommunen föreslår att marken ska 
saneras i samband med exploatering, efter att detaljplanen vunnit laga kraft.         
 
Miljökvalitetsnormer 
Vatten 
Planområdet avrinner via pumpning till vattenförekomsten Inre Ålöfjärden, en rättelse 
som gjorts sedan samrådet.  
Kommunen bedömer att detaljplanen klarar miljökvalitetsnormerna för vatten. Den  
bedömningen grundar sig på att den negativa belastningen på dagvattnet, utifrån ett 
nuläge med dagvatten och grundvatten exponerat mot förorenad mark, kommer att 
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förbättras vid en exploatering. Genom utschaktningar av- och fyllningar ovanpå den 
förorenade marken tillsammans med en begränsning av andelen hårdgjorda ytor och 
fördröjning av dagvatten i anlagda täta diken bedöms den negativa belastningen ifrån 
planområdet att minska jämfört med idag.  
En exploatering innebär att mängden hårdgjorda ytor kommer att öka, vilket hanteras 
med tillräckliga dimensioner på diken och undvikande av asfalt och andra hårdgörande 
markbeläggningar med begränsad genomsläpplighet. Dikena, för vilket plats nu har 
säkerställts med prickmark och bestämmelsen m1, har dimensionerats för att kunna ta 
hand om 10-årsregn med klimatfaktor 1,25 men ytorna avsedda för dagvattenanlägg-
ningar är tillräckligt stor för att kunna dimensioneras för än större skyfall. Sammanfatt-
ningsvis bedöms planförslaget nu ha goda förutsättningar att bidra till att recipienten 
ska klara miljökvalitetsnormerna för vatten.  
 
Buller 

Bullerutredningen visar att med tillräckligt avstånd till Björntorpsvägen klaras den 
maximala ljudnivån 70 dB(A) vid uteplats. Mark lämplig för gemensam uteplats säkras 
också med prickmark samt mark för komplementbyggnader i den västra delen av  
kvartersmarken. Kommunen har därtill lagt till en planbestämmelse om att bostäder ska 
utformas så att ljudnivån vid minst en uteplats inte överskrider 50 dBA ekvivalent ljud-
nivå och 70 dBA maximal ljudnivå. 
Att låsa bebyggelsens placering bedöms inte nödvändigt för en ändamålsenlig utbygg-
nad av detaljplanen. Till granskningen har dock området där huvudbyggnader får upp-
föras minskats i den sydligaste delen av planområdet, vilket minskar frihetsgraden i  
placeringen en del.  
 
Risk för olyckor, översvämning eller erosion 
Geoteknik 
Kommunen har på Länsstyrelsens uppmaning låtit samråda planförslaget med SGI,  
Statens geotekniska institut, under juni månad 2022. SGI:s gör i sitt yttrande daterat 
2022-06-20 (se sidan 3 ovan) bedömningen att planområdet saknar förutsättningar  
för att aktualisera de geotekniska säkerhetsfrågorna ras, skred och erosion.  
Den provtagning av marken som finns sedan tidigare är ifrån 1975, alltså 10-talet år 
efter det att marken enligt flygfoton fylldes upp i början av 60-talet. Förutsättningarna 
för sättningar och val av lämplig grundläggningsmetod bör därför inte ha ändrats nämn-
värt i inom planområdet sedan marken undersöktes.   
SGI gör samma bedömning som kommunen - att kvartersmarken är geotekniskt säker 
att bygga på och inte kräver förnyade provtagning för att kunna riskbedömas.    
Kommunen har förtydligad avsnittet om grundläggning. 
 
Länsstyrelsens synpunkter - råd enligt 2 kap. PBL 
Social robusthet 
Trafikfrågor- och gång/cykelvägar 

Noteras. 
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Redovisning av möjliga bebyggelsestrukturer 

Illustrationsplanen har ändrats så att byggnadsarea nu stämmer mot byggrätten. Det är 
ett missförstånd att illustrationsplanen i samrådet endast skulle ha visat gemensamma 
uteplatser i ett orangeri. Bullerskyddad uteplats går att ordna på huvudbyggnadens 
västsida. 
 
Länsstyrelsen upplysningar/synpunkter/krav enligt            annan lagstiftning 
 
Kulturmiljölagen (1988:950), KML 
Kommunen delar Länsstyrelsens bedömning att ett genomförande av planförslaget inte 
kommer att påverka fornborgen (L1984:3676) eller upplevelsen av den i landskapet. 
 
11 kap. miljöbalken (1998:808) MB, Vattenverksamhet 
Kommunen tackar för upplysningen om att planområdet är beläget inom ett befintligt 
markavvattningsföretag. Markavvattningsföretaget, som beslutades 1937, gällde invall-
ning av Frösängs gärde till skydd från översvämning genom exponering för höga havs-
vattenstånd i Östersjön. Utbyggnaden av SSAB på 1960-talet innebar att invallningen 
ersattes av en utfyllnad av Oxelöviken så att förbindelsen med havet och därmed syftet 
med markavvattningsföretaget helt försvann. Oxelö energi AB, kommunens VA-bolag, 
har därefter helt övertagit ansvaret för att ta hand om dagvattnet på Ramdalen och 
Frösängs gärde genom pumpning till dagvattendammen nordost om Frösängs gärde.  
Kommunen avser att göra en ansökan hos Mark- och miljödomstolen om avveckling av 
markavvattningsföretaget då detta inte bedöms fylla någon som helst funktion idag. 
Hösten 2022 kommer samtliga nuvarande fastighetsägare inom båtnadsområdet att få 
ett brev av kommunen som uppmanar dem att framföra eventuella synpunkter på en 
avveckling av markavvattningsföretaget. 
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Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har 9 samrådsyttranden inkommit under samrådstiden. Yttranden 
från 3 myndigheter, 3 privatpersoner och 1 skolklass har synpunkter på planförslaget 
och har bemötts med kommentarer ovan. 
Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande: 

• Området med prickmark har utökats och bestämmelsen m1 lagts till för att  
säkerställa tillräcklig mark för hantering och fördröjning av dagvatten. 

• Ytan där huvudbyggnad får uppföras har minskat genom att kryssmark nu anger  
områden där det endast medges komplementbyggnader.  

• En lägsta nivå för färdigt golv på +2,8 m i höjdsystemet RH2000 har lagts till. 

• Villkor för startbesked har omformulerats så att val av åtgärd ska föregå ett 
startbesked. Åtgärden ska också vara utförd innan slutbesked får ges. 

• Att huvudmannaskapet för allmänplats är kommunalt har förtydligats. 

• Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad har utökats med 100m2 till 
2600 m2. 

• Användningsbestämmelsen D – Vård har utgått ur planförslaget. 
 

Synpunkter som inte blivit tillgodosedda 
• Skolbarns och privatpersoners åsikter om att marken av olika anledningar inte 

skulle vara lämplig för byggnation har inte tillgodosett då kommunen fortsatt  
bedömer marken som lämplig för exploatering.  

• Skolbarnens önskemål om att använda marken till allmän lekplats tillgodoses 
inte om marken säljs. Markanvändningen R öppnar för att erbjuda idrottsaktivitet 
på marken men i första hand är det bostäder som kommunen vill se byggd här. 

• Lantmäteriets rekommendation om att inte blanda enskilda och allmänna mark-
användningar inom kvartersmark har lämnats utan åtgärd. 

• Länsstyrelsens krav på ytterligare provtagning av marken för avgränsning av 
markföroreningarna samt på sanering innan antagande har inte tillgodosetts.  

 
 
 
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
Nils Erik Selin   Göran Deurell  
Miljö- och samhällsbyggnadschef  planarkitekt  
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Cirkusplatsen
(PM/Rapport)

1. Inledning

1.1 Bakgrund och syfte
Ramboll Sweden AB (Ramboll) har på uppdrag av Toltorp Bygg AB (Toltorp) utfört
en miljöteknisk markundersökning på området Cirkusplatsen som utgör ett
delområde inom fastigheten Oxelö 8:20 i Oxelösunds kommun. Området
Cirkusplatsen, se Figur 1, ingår i en detaljplan på fastigheten Oxelö 8:20, där
planområdet ska exploateras med bostäder i flerbostadshus.

Figur 1. Området Cirkusplatsen är utmarkerat med rött © (Lantmäteriet, 2021).

Syftet med den miljötekniska markundersökningen var att undersöka:
· Om föroreningssituationen i mark och grundvatten kan innebära en risk

för människors hälsa och miljö.
· Om det finns massor som kan komma att kräva särskild hantering i

samband med planerad exploatering av planområdet.
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1.2 Administrativa uppgifter

Tabell 1. Administrativa information om fastighet Oxelö 8:20.

2. Områdesbeskrivning

Området Cirkusplatsen består av en gräsplan om cirka 7 500 m2, se Figur 2.
Planområdet avgränsas i norr av Vallsundsvägen, i ostlig riktning av
Björntorpsvägen och i sydvästlig riktning av en skogsdunge samt ett
bostadsområde. Norr om Vallsundsvägen finns flera bostäder och nordost ligger
Ramdalsskolan. Öster om Björntorpsvägen finns ett idrottsområde och ett
skogsområde.

Fastighetsbeteckning: Oxelö 8:20 (Cirkusplatsen)
Fastighetsägare: Oxelösunds kommun
Adress: Vallsundsvägen /Björntorpsvägen,

Oxelösund

Tillsynsmyndighet: Miljö- och
Samhällsbyggnadsförvaltningen i
Oxelösunds kommun

Beställare: Toltorp Bygg AB
Kontaktperson: Jonas Bergström
E-post: jonas@toltorpbygg.se

Konsult, Miljöundersökning: Ramboll Sweden AB (Ramboll)

Kontaktperson, Miljö: Martina Fastlund
Tel.nr: 072-146 83 18
E-post: martina.fastlund@ramboll.se

Fältpersonal, skurvborrning: Ramboll Sweden AB, Geoteknik
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Figur 2. Översiktlig vy över undersökningsområdet, röd polygon markerar
planområdet © (VISS, 2021).

2.1 Geologisk och hydrogeologisk beskrivning
Undersökningsområdets geologi utgörs enligt Sveriges Geologiska Undersöknings
jordartskarta (SGU, 2021a) av postglacial finlera, gyttjelera och i syd-sydväst av
området finns urberg, se Figur 3.

Figur 3. Jordartskarta från SGU som visar vilka jordarter som förekommer inom
planområdet som är utmarkerat med blått © (SGU, 2021a).
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Enligt en utförd viktsondering från 1975 noterades jorddjup djupare än 25 meter
inom undersökningsområdet (Oxelösunds kommun, 1975).

Cirka 300 meter i sydvästlig riktning från planområdet Cirkusplatsen ligger
Marsviken.

Grundvattnets strömningsriktning bedöms enligt information från SGU och VISS
strömma i nordostlig, sydostlig och i sydlig riktning mot Östersjön.
Undersökningsområdet ligger inom huvudavrinningsområde ”Mellan Kilaån och
Motala ström”, Kilaåns (SE651337-156489) ekologiska status är klassad till
måttlig medan den kemiska inte uppnår god status. Enligt information från VISS
sker avrinning från planområdet mot Aspafjärden (VISS, 2021).

2.2 Skyddsobjekt
Inom fastigheten planeras byggnation av flerbostadshus. Främsta skyddsobjekt
bedöms vara de människor som kommer att bo och vistas på platsen.

Enligt SGU:s brunnsarkiv (SGU, 2021b) finns inga kända dricksvattenbrunnar i
närområdet av undersökningsområdet, däremot finns flera energibrunnar på
omkringliggande fastigheter. På avstånd av minst 800 meter från planområdet
finns brunnar markerade som enskilda vattentäkter enligt SGU:s
brunnsarkivkarta. Det kan finnas brunnar i närheten av undersökningsområdet
som inte anges i arkivet.

3. Bedömningsgrunder

För att kunna bedöma föroreningsgraden och eventuella risker i området
användes olika riktvärden. Riktvärdena används även för att få vetskap om hur
massorna ska hanteras vid eventuell uppschaktning och/eller transport.

3.1 Jord
Naturvårdsverket har utarbetat generella riktvärdena för bedömning av förorenad
mark (Naturvårdsverket, 2009, rev. 2016). De generella riktvärdena har
utarbetats för två olika typer av markanvändning: känslig markanvändning (KM)
och mindre känslig markanvändning (MKM).

· KM innebär att markkvaliteten inte begränsar valet av markanvändning.
Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent
inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt
grundvatten och ytvatten skyddas.

· MKM innebär att markkvaliteten begränsar valet av markanvändning till
t.ex. kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas vara
personer som vistas på området under sin yrkesverksamma tid samt barn
och äldre som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar
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för markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig
markanvändning, t.ex. kan vegetation etableras och djur tillfälligt vistas
inom området. Grundvatten på ett avstånd av ca 200 m från området och
ytvatten skyddas.

Naturvårdsverket (2010) har utarbetat bedömningsgrunder för återanvändning av
avfall i anläggningsarbeten. Bedömningsgrunden mindre än ringa risk (MRR)
används för att bedöma risken vid återanvändning av avfall utifrån massornas
föroreningsinnehåll och lakningsegenskap. Föroreningshalten av ett ämne bedöms
utifrån riskerna för hälsa och markmiljö. Om föroreningshalten är under MRR kan
massorna återanvändas fritt utan föreliggande anmälan till aktuell
tillsynsmyndighet. Vid halter över MRR behöver en anmälan och tillståndsprövning
utföras (Naturvårdsverket, 2010).

Analysresultaten jämförs vid behov mot Avfall Sveriges rekommenderade
haltgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall (FA) (Avfall
Sverige, 2019). Dessa gränsvärden används av mottagningsanläggningar för att
bedöma när massorna ska betraktas som farligt avfall då särskilda lagar och regler
gäller för hantering och deponering av sådana massor.

3.1.1 PFAS i mark
För bedömning av PFAS i jord har två preliminära jämförelsevärden framtagna för
PFOS använts: känslig markanvändning (0,003 mg/kg TS1) och mindre känslig
markanvändning (0,020 mg/kg TS) (SGI, 2015). De preliminära
jämförelsevärdena för PFOS i mark styras av skyddet av markmiljö, grundvatten
och ytvatten.

3.2 Grundvatten
För bedömning av grundvatten används flera olika bedömningsgrunder då det inte
finns samlade riktvärden för samtliga ämnen. Grundvattenprovernas
analysresultat för metaller, klorerade lösningsmedel och pesticider jämfördes mot
SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013).

För pesticider anges i SGU:s rapport 2013:01 att halten bekämpningsmedel
(pesticider) inte ska överstiga 0,1 µg/l för enskilda substanser och 0,5 µg/l för
summan av uppmätta substanser. Om halterna av substanser är högre än SGU:s
angivna riktvärde ska vattnet klassas som otjänligt som dricksvatten enligt
rapporten (SGU, 2013).

För alifatiska-och aromatiska kolväten, PAH användes riktvärden framtagna av
Svenska Petroleum och Biodrivmedels Institutet (nuvarande Drivkraft Sverige) för
dricksvatten, ångor i byggnader och miljörisker i ytvatten.

1 TS är förkortning för torrsubstans. Torrsubstans anger den mängd torrt material som återstår
efter fullständig torkning
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I Tabell 2 -Tabell 4 redovisas de riktvärden som grundvattenproverna jämfördes
mot. Klass 5 i SGU:s klassningssystem motsvarar livsmedelsverkets kriterium för
dricksvatten (Livsmedelsverket, 2017).

Tabell 2. SGU:s bedömningsgrunder för klassindelning för halter av metaller i
grundvatten (SGU, 2013).

Parameter Enhet Klass 1
Mycket
låg halt

Klass 2
Låg halt

Klass 3
Måttligt

halt

Klass 4 Hög
halt

Klass 5
Mycket
hög halt

Arsenik, As µg/l <1 1-2 2-5 5-10 ≥10

Barium, Ba µg/l -- -- -- -- --

Kadmium, Cd µg/l <0,1 0,1-0,5 0,5-1 1-5 ≥5

Kobolt, Co µg/l -- -- -- -- --

Krom, Cr µg/l <0,5 0,5-5 5-10 10-50 ≥50

Koppar, Cu µg/l <20 20-200 200- 1 000 1 000-2 000 ≥2 000

Kvicksilver, Hg µg/l <0,005 0,005-0,01 0,01-0,05 0,05-1 ≥1

Nickel, Ni µg/l <0,5 0,5-2 2-10 10-20 ≥20

Bly, Pb µg/l <0,5 0,5-1 1-2 2-10 ≥10

Vanadin, V µg/l -- -- -- -- --

Zink, Zn µg/l <5 5-10 10-100 100-1 000 ≥1 000

Tabell 3. SGU:s bedömningsgrunder för klassindelning för halter av klorerade
lösningsmedel i grundvatten (SGU, 2013).

Parameter Enhet
Klass 1
Mycket
låg halt

Klass 2
Låg halt

Klass 3
Måttligt

halt

Klass 4
Hög halt

Klass 5
Mycket
hög halt

1,2-dikloretan µg/l <0,02 0,02-0,1 0,1-0,5 0,5-3 ≥3
Triklormetan
(kloroform) µg/l <1 1-20 20-50 50-100 ≥100

Trikloreten (Tri)
µg/l <0,1 0,1-1 1-2 2-10 ≥10Tetrakloreten

(Per)
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Tabell 4. Drivkraft Sveriges (fd SPBI) branschspecifika riktvärden för halter av
alifatiska-och aromatiska kolväten, PAH, BTEX och MTBE i grundvatten (Drivkraft
Sverige, 2014).

Parameter Enhet SPI-RV
Ångor i

byggnader

SPI-RV
Dricksvatten

SPI-RV
Miljörisker i

ytvatten

Alifater >C5-C8 µg/l 3 000 100 300

Alifater >C8-C10 µg/l 100 100 150

Alifater >C10-C12 µg/l 25 100 300

Alifater >C12-C16 µg/l -- 100 3 000

Alifater >C16-C35 µg/l -- 100 3 000

Aromater >C8-C10 µg/l 800 70 500

Aromater >C10-C16 µg/l 10 000 10 120

Aromater >C16-C35 µg/l 25 000 2 5

Bensen µg/l 50 0,50 500

Toluen µg/l 7 000 40 500

Etylbensen µg/l 6 000 30 500

Xylener µg/l 3 000 250 500

PAH-L µg/l 2 000 10 120

PAH-M µg/l 10 2 5

PAH-H µg/l 300 0,05 0,5

MTBE µg/l 20 000 20 5 000

Som komplement jämfördes grundvattenproverna mot de holländska riktvärden
framtagna för metaller, BTEX, PAH:er, PCB, klorerade lösningsmedel,
klorbensener, klorerade pesticider samt klorfenoler. De holländska riktvärdena
anges utifrån två nivåer; så kallade target values (målnivåer) och intervention
values (aktionsnivåer).

Målnivån indikerar en nivå för en hållbar grundvattenkvalitet, dvs en nivå som ska
uppnås för att helt återställa markens funktioner för människor samt växt- och
djurliv (ingen påverkan). Aktionsnivåer indikerar en föroreningsnivå vid vilken
markens funktioner för människor samt växt- och djurliv är allvarligt försvagad
eller hotad (kraftig påverkan) (VROM, 2000).

För bedömning av PFAS användes ett preliminärt riktvärde för PFOS på 0,045 µg/l
(SGI, 2015), riktvärdet är framtaget av SGI och styrande för det preliminära
riktvärdet är skydd av grundvatten.
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4. Utförande

Den miljötekniska markundersökningen utfördes vid tre tillfällen under 2021: den
29 oktober för jordprovtagning och installation av grundvattenrör, 9 samt 15
november för grundvattenprovtagning. Fältarbetet utfördes av medarbetare från
Ramboll.

4.1 Provtagningsplan
Inför utförande av den miljötekniska markundersökningen upprättades en
provtagningsplan med placering av provpunkter och grundvattenrör.
Provpunkternas placering baserades på tillgänglighet utifrån ledningar, underlag
gällande planområde samt tidigare asfalterad yta som funnits på området.
Provtagningsplan stämdes av med planarkitekt och godkändes av Oxelösunds
kommuns Miljö-och hälsoförvaltningen innan utförandet.
Totalt placerades 8 stycken provpunkter och 2 stycken grundvattenrör ut.

4.2 Avvikelser
I samband med den miljötekniska markundersökningen den 29 oktober erhölls
borrstopp i provpunkt 21R01 vid 0,6 meter under markytan (m u my). Borrstoppet
orsakades av förmodat påträffande av berg alternativt stora block. Inga ytterligare
försök att flytta provpunkten gjordes under borrningen.

Vid installation av grundvattenrören utfördes renspumpning med bailer istället för
skakpump alternativt peristaltisk pump som angivits i framtagen
provtagningsplan. Bailer användes vid renspumpningen då fältgeotekniker inte
hade tillgång till peristaltisk pump eller skakpump vid installationstillfället.

Vid grundvattenprovtagningen den 9 november torrlades grundvattenröret
21R06GV, och ingen tillrinning skedde under provtagningstillfället. Därav togs
beslut att åka tillbaka och utföra en ny provtagning en vecka (15 november)
senare för att grundvattnet skulle hinna rinna till.

Vid provtillfället den 9 november uttogs grundvattenprov i rör 21R08GV, men på
grund av mycket suspenderat material i vattnet kunde laboratoriet inte utföra alla
analyser på inskickat prov. Beslut togs att kassera insamlat prov och att ett nytt
prov skulle uttas i samband med provtagningen i grundvattenrör 21R06GV den 15
november.

4.3 Inmätning/utsättning
Utsättning provpunkter och inmätning av installerade grundvattenrör utfördes av
fältpersonal (Ramboll, Geoteknik) den 29 oktober 2021. Koordinatsystem SWEREF
99 16 30 i plan och i höjdled RH2000.

I Tabell 5 redovisas koordinaterna för respektive provpunkt.



9 av 16

Miljöteknisk markundersökning

Cirkusplatsen

Unr 1320057423

o:
\s

to
3\

sg
m

\2
02

1\
13

20
05

74
23

\3
_t

ek
ni

k\
ra

pp
or

t\
ra

pp
or

t_
m

ilj
öt

ek
ni

sk
m

ar
ku

nd
er

sö
kn

in
g

ci
rk

us
pl

at
se

n_
sl

ut
ve

rs
io

n_
22

01
11

.d
oc

x

Tabell 5. Koordinatsystem SWEREF 99 16 30 i XY-led och RH2000 i höjdled.
Röröverkant (rök) är inmätt topp på installerade grundvattenrör 21R06GV och
21R08GV.

Provpunkt X-led Y-led Z-led Rörets
överkant
(rök) i
Z-led

21R01 183427,007 6506323,083 +3,040 --
21R02 183429,004 6506348,698 +2,822 --
21R03 183403,468 6506332,411 +2,801 --
21R04 183410,199 6506367,873 +2,233 --
21R05 183379,768 6506348,938 +2,332 --
21R06 183420,201 6506389,604 +1,771 --
21R06GV 183420,190 6506389,661 +1,705 +2,505
21R07 183382,730 6506377,642 +1,872 --
21R08 183342,608 6506375,942 +2,289 --
21R08GV 183342,589 6506376,025 +2,192 +2,992

4.4 Fältobservationer

4.4.1 Jordprovtagning
I samtliga provpunkter mellan 0-2,6 m u my utgjordes av fyllnadsmassor
bestående av sandig silt med inslag av grus och lera. Underliggande
fyllnadsmassorna påträffades gyttja alternativt gyttjig lera. För fullständigt
fältprotokoll se bilaga 2a.

I provpunkt 21R02 noterades fyllnadsmassor som var svartfärgad, de misstänkte
förorenade massorna påträffades mellan 0-2,0 m u my. På djupnivå 2-2,5 m u my
noterades en ljusare svartaktig färg.

Inslag av tegel, metall och träflis observerades i fyllnadsmaterialet (0,5-2,5 m u
my) i provpunkt 21R05.

I provpunkt 21R06 noterades inslag av lergods, glas och träflis i fyllnadsmaterialet
mellan 0-2,4 m u my.

Inslag av träflisor och tegel påträffades i 21R08 i fyllnadsmassorna på djup 1,5-
2,6 m u my.

4.4.2 Installation av grundvattenrör
Vid installation av grundvattenrör installerades filtret vid observerad
grundvattenytan under borrningen. I grundvattenrör 21R06GV installerades filtrets
överkant vid -1,495 i höjdled (RH2000) och i grundvattenrör 21R08GV vid -1,008
höjdled (RH2000).

I samband med installationen av grundvattenrören renspumpades rören för att ta
bort jordpartiklar (grus, sand, lera) som hamnat i rören vid installering. Inga
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okulära tecken eller lukt av misstänkt föroreningen noterades vid installationen
eller renspumpningen av grundvattenrören. Se bilaga 2b för installationsprotokoll.

4.4.3 Grundvattenprovtagning
Vid grundvattenprovtagningen den 9 november 2021 indikerade ljud-och ljuslod
ingen fri fas i något av grundvattenrören. I båda grundvattenrören noterades svag
tillrinning efter omsättning av grundvatten som utfördes den 9 november 2021. I
båda grundvattenrören noterades grumligt vatten med gråbrunaktig färg under
omsättningen den 9 november och provtagningstillfällena den 9 respektive 15
november.

Ingen lukt av eventuellt misstänkta föroreningar noterades i något av
grundvattenrören vid provtagningstillfällena. Fullständigt fältprotokoll redovisas i
bilaga 2c.

I Tabell 6 redovisas grundvattenrörens totala installationsdjup, inmätt uppstick
och avvägd röröverkant samt lodad och avvägd grundvattenyta i respektive
grundvattenrör.

Tabell 6. Grundvattenrörens totallängd (installationsdjup), uppstick och uppmätt
grundvattennivå från rörets överkant anges i meter. Avvägd röröverkant (rök) och
bottennivå samt grundvattenytan anges i höjdled RH2000.

Provpunkt Total-
längd
(m)

Uppstick
(m)

Avvägd
rök,
höjdled

Nivå,
botten
, höjd-
led

Datum Grv-nivå
från rök
(m)

Avvägd
grv-nivå,
höjdled

21R06GV 4,85 0,76 +2,505 -2,495 2021-11-
09

2,07 -0,435

2021-11-
15

3,40 -0,895

21R08GV 4,86 0,81 +2,992 -2,008 2021-11-
09

2,60 -0,392

2021-11-
15

3,80 -0,808

4.5 Utförande

4.5.1 Jordprovtagning
Den miljötekniska markundersökningen utfördes den 29 oktober 2021 av
fältgeotekniker från Ramboll. Totalt utfördes jordprovtagning i åtta provpunkter
med skruvborr monterad på borrbandvagn. Provtagning utfördes ned till maximalt
3,6 m u my. Provpunkterna placerades ut utifrån den preliminära placeringen av
flerbostadshus samt inom den tidigare asfalterad yta på området.

I varje provpunkt uttogs samlingsprov per 0,5 meter alternativt vid
jordartsförändring. Provtagning utfördes på fyllnadsmaterial och en meter ned i
naturligt material alternativt tills borrstopp erhållits.
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Jordproverna insamlades i diffusionstäta plastpåsar, förvarades mörkt och kallt i
fält och under transport till laboratorium. Jordproverna skickades in 2 november
2021 till ackrediterat laboratorium ALS Scandinavia AB. 19 jordprover
analyserades med avseende på metaller samt alifatiska-och aromatiska kolväten
och PAH:er. Sju jordprover analyserades för PCB, tre prover på TOC och fyra
jordprover analyserades för BTEX, MTBE, klorerade lösningsmedel, klorfenoler,
klorbensener och pesticider.

4.5.2 Installation av grundvattenrör
Installationen av grundvattenrör utfördes av Ramboll den 29 oktober 2021. Totalt
installerades två grundvattenrör, se bilaga 2b för installationsprotokoll.

I varje grundvattenrör installerades en meter filter. Filtrets överkant placerades
vid bedömd grundvattenyta som påträffats i marken vid borrningen. Filtrets
placerades i nivå med grundvattenyta för att fånga in eventuell förekomst av
misstänkta föroreningar.

Filtren i båda grundvattenrören installerades i lerlagret.

4.5.3 Grundvattenprovtagning
Provtagning av grundvatten utfördes i grundvattenrören installerade av Ramboll.
Grundvattenprovtagningen utfördes vid två tillfällen: 9 respektive 15 november
2021 av fältpersonal från Ramboll. Fältprotokoll redovisas i bilaga 2c.

Vid provtagningstillfället den 9 november kontrollerades grundvattenytans djup
med ljud-och ljuslod som indikerar förekomst av fri-fas innan omsättning och
provtagning utfördes. Grundvattenrören omsattes med peristaltisk pump. Totalt
omsattes varje grundvattenrör med cirka en rörvolym, då tillrinning i rören var
svag samt att avsänkning skedde snabbt i båda grundvattenrören togs beslut i fält
att göra uttag av prover efter en rörvolym för att inte riskera att avsänka
grundvattenytan under installerat filter. Grundvattenrören 21R06GV torrlades
under omsättning och i 21R08GV torrlades grundvattenrör efter utförd
provtagning.

Vid det andra provtagningstillfället den 15 november kontrollerades
grundvattenytan med ett klucklod innan provtagning utfördes med skakpump.
Innan prov uttogs omsattes grundvattenrören med cirka 0,1-0,5 l för att få bort
suspenderat material. Att prov uttogs direkt utan ordentlig omsättning baserades
på antagandet att grundvattnet i rören var nytt grundvatten som hade runnit till
efter att rören torrlades vid första provtagningstillfället.

Grundvattenproverna uttogs i tillhandahållna kärl från laboratorium. Samtliga
grundvattenprover analyserades med screeningpaket Envipack samt för PFAS hos
ALS som är ackrediterade för analyserna. Proverna som analyserades med
avseende på metaller filtrerades hos ALS. Grundvattenproverna förvarades svalt
och mörkt i fält och under transport till ALS laboratorium i Danderyd, Stockholm.
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5. Resultat

Analysresultat jämfört med relevanta riktvärden redovisas i bilaga 3a för jord och
bilaga 3b för grundvatten. I bilaga 4 redovisas analysrapporter från laboratorium
med uppgift om mätosäkerhet och mätmetoder.

5.1 Jord
Inga halter av BTEX, MTBE, klorerade lösningsmedel, klorerade pesticider,
klorerade fenoler, PFAS överstigande laboratoriets rapporteringsgräns har
uppmätts.

I provpunkt 21R05:1 (djup 0-0,5 m u my) uppmättes halter av koppar över Avfall
Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall (FA). Zinkhalter över FA
uppmättes på djup 1-1,5 m u my i provpunkt 21R06:3.

I ett flertal provpunkter (21R01, 21R02, 21R05-21R08) med djupintervall mellan
0-2,6 m u my påträffades metallhalter (barium, vanadin,zink, koppar, bly, krom
och kvicksilver) överstigande Naturvårdsverkets generella riktvärde för MKM.
Halter av PAH-H över MKM uppmättes i provpunkt 21R08:1 på djup 0-0,5 m u my.

I ett flertal provpunkter (21R02-21R08) påträffades metallhalter (arsenik, bly,
zink, barium, vanadin, kadmium, krom, koppar, kobolt, kvicksilver) överstigande
Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM men understigande MKM.

I provpunkt 21R05:4 (1,5-2 m u my) uppmättes halter av PCB, summa 7, över
Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM men under MKM.

PAH-H halter påträffades i provpunkt 21R02 (1-2 m u my), 21R07 (0-0,5; 2-2,4 m
u my), 21R08 (0,5-1 m u my) över Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM
men under MKM.

I samtliga analyserade jordprover förutom 21R01:1 och 21R03:3 uppmättes
metallhalter överstigande Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för mindre än
ringa risk (MRR). Halter av PAH-M respektive PAH-H överstigande MRR uppmättes
i provpunkterna 21R02, 21R07 och 21R08.

5.2 Grundvatten
Inga halter av PCB, klorerade lösningsmedel, klorbenser, klorerade pesticider,
klorerade fenoler eller PFAS överskridande laboratoriets rapporteringsgräns
uppmättes i analyserade prover (21R06GV och 21R08GV).

Förhöjda halter av barium uppmättes i båda grundvattenproverna (618
µg/l=21R06GV respektive 517 µg/l=21R08VG). Det finns inget svenskt riktvärde
för barium, och därav har resultat jämförts mot holländska riktvärden. Uppmätta
bariumhalter i båda provpunkter överstiger holländska riktvärdet för målnivåer.



13 av 16

Miljöteknisk markundersökning

Cirkusplatsen

Unr 1320057423

o:
\s

to
3\

sg
m

\2
02

1\
13

20
05

74
23

\3
_t

ek
ni

k\
ra

pp
or

t\
ra

pp
or

t_
m

ilj
öt

ek
ni

sk
m

ar
ku

nd
er

sö
kn

in
g

ci
rk

us
pl

at
se

n_
sl

ut
ve

rs
io

n_
22

01
11

.d
oc

x

Arsenik- och zinkhalter över SGU:s klassindelning för måttlig halt (klass 3)
detekterades i både 21R06GV och 21R08GV.

I grundvattenrör 21R06GV detekterades nickelhalter över SGU:s klassindelning för
måttlig halt (klass 3).

I grundvattenrör 21R08GV detekterades halter av PAH under Drivkraft Sveriges
riktvärden för dricksvatten, ångor och ytvatten. Vid jämförelse mot holländska
riktvärden påträffades halter av naftalen och fenantren över målnivåer.

I grundvattenrör 21R06GV uppmättes inga halter av PAH över laboratoriets
rapporteringsgräns.

6. Bedömning

6.1 Jord
Inom undersökningsområdet detekterades kopparhalter över FA i det ytliga skiktet
(0-0,5 m u my) av fyllnadsmassor i provpunkt 21R05. I provpunkt 21R06
detekterades zinkhalter på 1-1,5 m u my i fyllnadsmassorna över FA. Detekterade
koppar- och zinkhalter över FA bedöms vara avgränsade i respektive provpunkts
djupled inom undersökningsområdet, men inte i plan. Föroreningshalten i 21R05
bedöms vara avgränsad i djupled av jordprov 21R05:4, uttaget från djupare skikt.
Föroreningshalten i 21R06 bedöms vara avgränsad i djupled utav jordprov
21R06:6, uttaget i djupare skikt.

I flertal provpunkter (21R01, 21R02, 21R05, 21R06,21R07, 21R08) detekterades
metallhalter överstigande Naturvårdsverkets generella riktvärde för MKM.
Föroreningshalten i provpunkt 21R01 över Naturvårdsverkets generella riktvärde
för MKM bedöms inte vara avgränsad i plan-och djupled, då borrstopp erhållits på
0,6 m u my.

För provpunkt 21R02 bedöms föroreningshalt över Naturvårdsverkets generella
riktvärde för MKM vara avgränsad i djupled av jordprov 21R02:6 uttaget i djupare
skikt.

Föroreningshalter i provpunkt 21R07 bedöms inte vara avgränsade i djupled, då
det djupaste provet som är analyserat visar på kvicksilverhalter över
Naturvårdsverkets generella riktvärde för MKM.

I provpunkt 21R08 bedöms påträffad PAH-H halt vara avgränsad i djupled utav
prov 21R08:2, men påträffade zinkhalter i gyttjan vid 2-2,6 m u my bedöms inte
vara avgränsad.
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Föroreningshalter över Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM men
understigande MKM i 21R03 bedöms vara angränsad i djupled utav proven
21R03:3 och 21R03:4, uttagna i de djupare skikten.

För 21R04 bedöms påträffad blyhalt på 0,5-1 m u my inte vara avgränsad på
djupet.

6.2 Grundvatten
Påträffade metallhalter (arsenik, nickel, zink) i grundvattenrören ligger över SGU:s
klassindelning för klass3 – måttlig halt. Uppmätta metallhalter ligger med stor
marginal under SGU:s klassindelning enligt bedömningsgrad för klass 5 – mycket
hög halt, som motsvarar livsmedelsverkets kriterier för dricksvatten. Vid
jämförelse mot holländska riktvärden för målnivåer (ingen påverkan) ligger
arsenik, nickel samt zink i 21R08GV under angivna målnivåer. Medan uppmätt
zinkhalt (66,3 µg/l) i 21R06GV ligger marginellt över målnivån (65 µg/l).
Uppmätta metallhalter (arsenik, nickel, zink) bedöms inte utgöra någon
oacceptabel risk för människors hälsa och miljö eller för skyddande av markmiljö.
Uppmätta metallhalter bedöms inte utgöra en risk för skyddande av grundvatten,
då inget uttag av dricksvatten sker inom undersökningsområdet.

Förhöjda halter av barium detekterades i båda grundvattenrören, och i SGU:s
klassindelning finns inget svenskt jämförelsevärde för barium, därav har halterna
jämförts mot de holländska riktvärdena för målnivåer. Uppmätta halter som
överskrider målnivåer ligger strax under riktvärdet för aktionsnivåer. Därav
bedöms påträffade bariumhalter inte utgöra en risk för människors hälsa och miljö
samt för markens funktioner.

Halter av naftalen som ingår i undergruppen till PAH-L och fenantren som ingår i
undergruppen till PAH-M detekterades i grundvattenrör 21R08GV. Uppmätta halter
ligger långt under Drivkraft Sveriges riktvärden för dricksvatten. I Sverige finns
inga riktvärden framtagna för naftalen och fenantren, därav har de holländska
riktvärdena använts. Detekterade halter naftalen och fenantren ligger över det
holländska riktvärdet målnivåer (ingen påverkan), men bedöms inte utgöra någon
försvagande funktion av markens funktioner för människor samt växt-och djurliv.

7. Slutsats och rekommendationer

Rambolls bedömning är att påträffade föroreningshalter inom området kan utgöra
en risk för människors hälsa och miljö, då föroreningshalter påträffats både ytligt
och djupt i marken inom området. Ramboll rekommenderar att en kompletterande
markundersökning utförs för att avgränsa påträffade föroreningar i plan-och
djupled inför kommande schaktarbeten. Detta för att kunna utföra en mer
omfattande riskbedömning samt för att minimera antalet transporter av massor
med hög föroreningshalt som både är dyrt och påverkar klimatet negativt.
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Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM är framtagna för generella
förhållanden där platsspecifika riktvärden ej ingår. Då mäktigheten på
fyllnadsmassorna är relativt stor (mellan 2–2,6 meter) och föroreningarna bedöms
förekomma i fyllnadsmaterialet kan det vara lämpligt att justera de generella
riktvärdena utifrån den platsspecifika risken för exponering. Framtagning av
platsspecifika riktvärden för halter i jord kan därmed vara lämpliga.
Ramboll rekommenderar att man tar fram platsspecifika riktvärden för djup 0-1
meter och för djupare jord än 1 meter istället för att använda sig av
Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM vid bedömning av vilka massor som
kan lämnas kvar på området.

Ramboll rekommenderar att schaktritningar med förklassificerade rutor tas fram
inför planerade schaktarbeten. I schaktritningarna anges klassning av massor och
djupnivåer (m u my). Vid schaktning skall massorna särskiljas utifrån klassning
och jordarter.

Under schaktarbetena ska miljökontroll utföras för att säkerställa att inga halter
som kan medföra risker för människors hälsa och miljö lämnas kvar i marken.

Tillsynsmyndigheten ska underrättas om påträffade föroreningar genom en så
kallad upplysning enligt 10 kap. 11 § Miljöbalken, vilket kan göras genom att
tillsynsmyndigheten delges föreliggande rapport.

8. Generella rekommendationer

För hantering av massor i förorenade områden där förorening har påträffats
överstigande Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för mindre än ringa risk ska
inför planerade arbeten en anmälan av efterbehandling enligt 28§ Förordning om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) skickas in till
tillsynsmyndigheten.

För massor med halter över haltnivåerna för FA ska transporten ske utav godkänd
transportör av FA-massor och till godkänd mottagningsanläggning för
omhändertagande.

Hantering av länsvatten kan bli aktuellt under planerade entreprenadarbeten vid
djupa schakt eller i samband med schaktarbeten i fyllnadsmaterial.
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3.
do

c

Datum Provpunkt
(21R_)

Prov Djup
[m u my]

Jordart
Benämning i fält

Samlings-
prov

Ja /Nej

Temp
[°C]

Väder

Beskrivning av provpunkt (,
synintryck, färg, blött/torrt, löst/fast,

annat?)

Analys
på lab
(Ja/Nej)

Provtagare

2021-10-
29 21R01 1 0-0,6 F/saSi Ja Ej

noterat Grå färg. Ja JW

2021-10-
29 21R01 2 0,6 Stopp Borrstopp vid 0,6 m u my,

påträffat förmodat berg/block. JW

2021-10-
29 21R02 1 0-0,5 F/saSi Ja Ej

noterat Svart färg Ja JW

2021-10-
29 21R02 2 0,5-1,0 F/saSi Ja Ej

noterat Svart färg Ja JW

2021-10-
29 21R02 3 1,0-1,5 F/saSi Ja Ej

noterat Svart färg Ja JW

2021-10-
29 21R02 4 1,5-2,0 F/siSa Ja Ej

noterat Svart färg Ja JW

2021-10-
29 21R02 5 2,0-2,5 F/siSa Ja Ej

noterat Ljusare färg mot föregående djup Nej JW

2021-10-
29 21R02 6 2,5-3,0 Gy Ja Ej

noterat Ej noterat Ja JW

2021-10-
29 21R02 7 3,0-3,5 gyLe Ja Ej

noterat Ej noterat Nej JW

2021-10-
29 21R02 8 3,5 Avbryter Avbryter vid 3,5 m u my JW

2021-10-
29 21R03 1 0-0,5 F/(st)lesaSi Ja Ej

noterat Ej noterat Ja JW

2021-10-
29 21R03 2 0,5-1,0 F/saleSi Ja Ej

noterat Ej noterat Nej JW
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3.
do

c

Datum Provpunkt
(21R_)

Prov Djup
[m u my]

Jordart
Benämning i fält

Samlings-
prov

Ja /Nej

Temp
[°C]

Väder

Beskrivning av provpunkt (,
synintryck, färg, blött/torrt, löst/fast,

annat?)

Analys
på lab
(Ja/Nej)

Provtagare

2021-10-
29 21R03 3 1,0-1,5 F/sagrLe Ja Ej

noterat Ej noterat Ja JW

2021-10-
29 21R03 4 1,5-2,0 F/sasiLe Ja Ej

noterat Ej noterat Ja JW

2021-10-
29 21R03 5 2,0-3,0 gyLe Ja Ej

noterat Ej noterat Nej JW

2021-10-
29 21R03 3,0 Avbryter Avbryter vid 3,0 m u my JW

2021-10-
29 21R04 1 0-0,5 F/sasiGr Ja Ej

noterat Ej noterat Ja JW

2021-10-
29 21R04 2 0,5-1,0 F/sagrSi Ja Ej

noterat Ej noterat Ja JW

2021-10-
29 21R04 3 1,0-1,5 F/sasiGr Ja Ej

noterat Ej noterat Nej JW

2021-10-
29 21R04 4 1,5-2,0 F/sasiGr Ja Ej

noterat Ej noterat Nej JW

2021-10-
29 21R04 5 2,0-2,5 F/sasiGr Ja Ej

noterat Ej noterat Nej JW

2021-10-
29 21R04 6 2,5-3,5 Gy Ja Ej

noterat Ej noterat Nej JW

2021-10-
29 21R04 7 3,5 Avbryter Avbryter vid 3,5 m u my JW

2021-10-
29 21R05 1 0-0,5 F/sigrSa Ja Ej

noterat Ej noterat Ja JW
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3.
do

c

Datum Provpunkt
(21R_)

Prov Djup
[m u my]

Jordart
Benämning i fält

Samlings-
prov

Ja /Nej

Temp
[°C]

Väder

Beskrivning av provpunkt (,
synintryck, färg, blött/torrt, löst/fast,

annat?)

Analys
på lab
(Ja/Nej)

Provtagare

2021-10-
29 21R05 2 0,5-1,0 F/grsiLe Ja Ej

noterat Inslag av tegel Ja JW

2021-10-
29 21R05 3 1,0-1,5 F/saLe Ja Ej

noterat Inslag av träflis Nej JW

2021-10-
29 21R05 4 1,5-2,0 F/sasiLe Ja Ej

noterat Inslag av metall, träflis Ja JW

2021-10-
29 21R05 5 2,0-2,5 F/sasiLe Ja Ej

noterat Inslag av träflis Nej JW

2021-10-
29 21R05 6 2,5-3,5 gyLe Ja Ej

noterat Ej noterat Nej JW

2021-10-
29 21R05 7 3,5 Avbryter Avbryter vid 3,5 m u my JW

2021-10-
29 21R06 1 0-0,5 F/sagrSi Ja Ej

noterat Inslag lergods Ja JW

2021-10-
29 21R06 2 0,5-1,0 F/sagrSi Ja Ej

noterat Ej noterat Nej JW

2021-10-
29 21R06 3 1,0-1,5 F/sasiGr Ja Ej

noterat Inslag av glas, lergods, träflis Ja JW

2021-10-
29 21R06 4 1,5-2,0 F/sasiLe Ja Ej

noterat Inslag av lergods, träflis Nej JW

2021-10-
29 21R06 5 2,0-2,4 F/sasiLe Ja Ej

noterat Inslag av träflis Ja JW

2021-10-
29 21R06 6 2,4-3,0 Gy Ja Ej

noterat Ej noterat Ja JW
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3.
do

c

Datum Provpunkt
(21R_)

Prov Djup
[m u my]

Jordart
Benämning i fält

Samlings-
prov

Ja /Nej

Temp
[°C]

Väder

Beskrivning av provpunkt (,
synintryck, färg, blött/torrt, löst/fast,

annat?)

Analys
på lab
(Ja/Nej)

Provtagare

2021-10-
29 21R06 7 3,0-3,4 Le Ja Ej

noterat Ej noterat Nej JW

2021-10-
29 21R06 8 3,4 Avbryter Avbryter vid 3,4 m u my JW

2021-10-
29 21R07 1 0-0,4 F/sigrSa Ja Ej

noterat Ej noterat Ja JW

2021-10-
29 21R07 2 0,4-1,0 F/sasiLe Ja Ej

noterat Ej noterat Nej JW

2021-10-
29 21R07 3 1,0-1,5 F/sasigrLe Ja Ej

noterat Ej noterat Ja JW

2021-10-
29 21R07 4 1,5-2,0 F/sagrLe Ja Ej

noterat Ej noterat Nej JW

2021-10-
29 21R07 5 2,0-2,4 F/sagrLe Ja Ej

noterat Ej noterat Ja JW

2021-10-
29 21R07 6 2,4-3,0 Gy Ja Ej

noterat Ej noterat Nej JW

2021-10-
29 21R07 7 3,0-3,4 gyLe Ja Ej

noterat Ej noterat Nej JW

2021-10-
29 21R07 8 3,4 Avbryter Avbryter vid 3,4 m u my JW

2021-10-
29 21R08 1 0-0,5 F/sigrSa Ja Ej

noterat Ej noterat Ja JW

2021-10-
29 21R08 2 0,5-1,0 F/sagrSi Ja Ej

noterat Inslag av porslin Ja JW



Bilaga 2a - Fältprotokoll, Jord Sida/Sidor
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Teknikområde Handläggare

Ramboll Sweden AB

Krukmakargatan 21

118 51 Stockholm

T: 010-615 60 00

Miljö Martina Fastlund
Uppdrag Datum

2021-12-09
Miljöteknisk markundersökning Cirkusplatsen, Oxelösund Uppdragsnummer

1320057423
Status Ändringsdatum Bet.

Slutversion 2022-01-11

Förklaringar:  F = fyllning; asf = asfalt ; Gr = grus ; Gy = gyttja ; Le = lera ; Let = torrskorpelera ; Mak = makadam ; Mn = morän ; Mu = mulljord ;
Sa = sand ; Si= silt ; St = sten ; T = torv ; m u my= meter under befintlig markyta ;
För fullständiga geotekniska beteckningar se SGF:s hemsida: http://www.sgf.net

Bilaga 2a - Fältprotokoll, Jord
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Datum Provpunkt
(21R_)

Prov Djup
[m u my]

Jordart
Benämning i fält

Samlings-
prov

Ja /Nej

Temp
[°C]

Väder

Beskrivning av provpunkt (,
synintryck, färg, blött/torrt, löst/fast,

annat?)

Analys
på lab
(Ja/Nej)

Provtagare

2021-10-
29 21R08 3 1,0-1,5 F/sagrSi Ja Ej

noterat Ej noterat Nej JW

2021-10-
29 21R08 4 1,5-2,0 F/sagrSi Ja Ej

noterat Inslag av träflisor Nej JW

2021-10-
29 21R08 5 2,0-2,6 F/salegrSi Ja Ej

noterat Inslag av tegel, träflisor Ja JW

2021-10-
29 21R08 6 2,6-3,0 Gy Ja Ej

noterat Ej noterat Nej JW

2021-10-
29 21R08 7 3,0-3,6 Le Ja Ej

noterat Ej noterat Nej JW

2021-10-
29 21R08 8 3,6 Avbryter Avbryter vid 3,6 m u my JW



 BILAGA 2b - INSTALLATIONSPROTOKOLL - GRUNDVATTENRÖR

ADMINISTRATIVT
Datum
2021-10-29

Projektnummer
1320057423

Projektnamn
Cirkusplatsen

O:\Sto3\Sgm\2021\1320057423\3_Teknik\Fält\Protokoll installation av gvrör.doc

PROVPUNKT Sida ___1____av___1___
X-koordinat
183420,190

Y-koordinat
6506389,661

Z-koordinat
(markyta) +1,705

Provpunktens ID
21R06GV

PROVTAGNINGSFÖRHÅLLANDEN
Lufttemp (°C)
Ej noterat

Jordtemp (°C)
Ej noterat

[]sol   [ ]mulet
[ ]regn  [ ]snö  [ ]…
Ej noterat

Marken är []torr
[ ]fuktig    [ ]blöt
Ej noterat

INSTALLATIONSMETOD/UTRUSTNING
[X] Skruvborrning
[] Neddrivning av rör
[ ] Annat:

Utrustnings-ID
Ej noterat

Rördimension Ø:
63 mm

Rörmaterial
PEH

Djup till grundvattenyta
från GV-rör överkant: 3,2 m u rök.

Rördimension
(innermått) Ø ca. 55
mm
Installerade meter:

Rör: 5 m             Filter:    1 m        Mark:  0,8 m.ö.my.      Sågad del:  -            Total längd: 5 m

Lodning grundvattenyta

Datum Tid
RÖK-
GVY
(m):

Anmärkning

2021-
11-09

Ej
noterat

2,07

2021—
11-15

Ej
noterat

3,40

OBS: Sand har fyllts på runt filtret.  Ovanför filtret har bentonitpellets använts för tätning.

Filtertoppen:
-1,495 RH2000

Filterbotten:
-2,495 RH2000

Rörbotten: -2,495 RH2000

Markyta +1,705
RH2000

Filterlängd: 1 m

Rörlängd
(total): 5 m

Rörlängd
(RH2000):
+2,505



BILAGA 2b - INSTALLATIONSPROTOKOLL - GRUNDVATTENRÖR

ADMINISTRATIVT
Datum
2021-10-29

Projektnummer
1320057423

Projektnamn
Cirkusplatsen

O:\Sto3\Sgm\2021\1320057423\3_Teknik\Fält\Protokoll installation av gvrör.doc

PROVPUNKT Sida ___1____av___1___
X-koordinat
183342,589

Y-koordinat
6506376,025

Z-koordinat
(markyta) +2,192

Provpunktens ID
21R08GV

PROVTAGNINGSFÖRHÅLLANDEN
Lufttemp (°C)
Ej noterat

Jordtemp (°C)
Ej noterat

[]sol   [ ]mulet
[ ]regn  [ ]snö  [ ]…
Ej noterat

Marken är []torr
[ ]fuktig    [ ]blöt
Ej noterat

INSTALLATIONSMETOD/UTRUSTNING
[X] Skruvborrning
[] Neddrivning av rör
[ ] Annat:

Utrustnings-ID
Ej noterat

Rördimension Ø:
63 mm

Rörmaterial
PEH

Djup till grundvattenyta
från GV-rör överkant: 3,2 m u rök.

Rördimension
(innermått) Ø: ca. 55
mm

Installerade meter:

Rör: 5 m             Filter:    1 m        Mark:  0,8 m.ö.my.      Sågad del:  -            Total längd: 5 m

Lodning grundvattenyta

Datum Tid
RÖK-
GVY
(m):

Anmärkning

2021-
11-09

Ej
noterat

2,60

2021-
11-15

Ej
noterat

3,80

OBS: Sand har fyllts på runt filtret.  Ovanför filtret har bentonitpellets använts för tätning.

Filtertoppen:
-1,008 RH2000

Filterbotten: -2,008
RH2000

Rörbotten: -2,008 RH2000

Markyta +2,192
RH2000

Filterlängd: 1 m

Rörlängd
(total): 5 m

Rörlängd
(RH2000):
+2,992



Bilaga 2c – Fältprotokoll, Grundvattenprovtagning Sida/Sidor

1/2
Teknikområde Handläggare

Ramboll Sweden AB

Krukmakargatan 21

118 51 Stockholm

T: 010-615 60 00

Miljö Martina Fastlund
Uppdrag Datum

Miljöteknisk markundersökning
Cirkusplatsen

2022-01-11
Uppdragsnummer

1320057423

O:\Sto3\Sgm\2021\1320057423\3_Teknik\Fält\Grundvatten_Fältprotokoll_1320057423_Cirkusplatsen.doc

Väder
[ ] sol  [ ] mulet  [X] regn  [ ] lätt duggregn  [ ] snö  [ ] Annat, ange vad

Lufttemperatur (°C)
+2-3

Provtagare
Martina Fastlund

Provtagningsdatum
2021-11-30

Provtagningsutrustning Bailer [ ] Peristaltisk pump [X] Tryckpump [ ] Skakpump [X] Annat: [ange här vad som användes]
Vid omsättning 21-11-09 används peristaltisk pump. Vid provtagningstillfället 21-11-15 användes skakpump
Grundvattenytan mätes in med ljud-och ljuslod

Information Anmärkning/Synintryck

Datum Prov-ID RÖK
(m ö
my)

GV-nivå
(m u rök,

före
omsättning)

Totallängd
rör (m)

Rör-Ø
(mm)

Vatten-
pelare
(m)

Beräknad
volym

H2O (liter)

Beräknad
omsättning vid
3 rörvolymer

(liter)

Omsatt
(liter)

Tid
provtagning

(lukt, grumlighet, färg, mm)

2021-
11-09

21R06GV 0,76 2,07 4,85 63 2,78 8,618 25,854 8 Ej uttagit prov,
röret torrlagdes

Röret tömdes efter ungefär en
rörvolym. Under omsättning:
Grumligt, grå/brun, lerigt,
ingen lukt eller indikation på
förorening noterades. Dålig
tillrinning.

2021-
11-09

21R08GV 0,81 2,60 4,86 63 2,26 7,006 21,018 5 Prov uttogs,
provet utgick
pga. för mycket
suspenderat
material i
vattnet. Labb
kunde ej utföra
analyserna

Vid omsättning sjönk
grundvattenytan snabbt. Vid
4,54 m u rök stoppas
omsättning för att ta ut ett
prov. Vattnet är under
omsättning/provtagning
grumligt, brun/grå, lerigt,
ingen lukt eller indikation på
förorening noterades. Dålig
tillrinning.

2021-
11-15

21R06GV 0,76 3,40 4,85 63 Ej
noterat

Ej
noterat

Ej noterat Omsatte
ca. 0,5 l
innan prov
uttogs

11:20 Innan prov uttogs omsattes
ca. 0,5 l. Vattnet var i början
av provtagningen svagt
grumligt, brun. Vid ca. 4,10 m
u rök grumligt, brun, lerigt.
Ingen lukt eller indikation på



Bilaga 2c – Fältprotokoll, Grundvattenprovtagning Sida/Sidor

2/2
Teknikområde Handläggare

Ramboll Sweden AB

Krukmakargatan 21

118 51 Stockholm

T: 010-615 60 00

Miljö Martina Fastlund
Uppdrag Datum

Miljöteknisk markundersökning
Cirkusplatsen

2022-01-11
Uppdragsnummer

1320057423

O:\Sto3\Sgm\2021\1320057423\3_Teknik\Fält\Grundvatten_Fältprotokoll_1320057423_Cirkusplatsen.doc

föroreningen noterades. Efter
uttaget prov var röret tömt.

2021-
11-15

21R08GV 0,81 3,80 4,86 63 Ej
noterat

Ej
noterat

Ej noterat Omsatte
ca. 0,1 l
innan prov
uttogs

11:40 Innan prov uttogs omsattes
ca. 0,1 l. Vattnet var i början
av provtagningen svagt
grumligt, brun. Under
provtagning ökade vattnets
grumlighet, brun, lerigt. Ingen
lukt eller indikation på
föroreningen noterades. Efter
uttaget prov var röret tömt.



Bilaga 3 a
Analyssammanställning Jord

Uppdragsnamn: Miljköteknisk markundersökning Cirkusplatsen
Uppdragsnummer: 1320057423

2022-01-11

21R01:1 21R02:1 21R02:2 21R02:3+21R02:4
Samlingsprov gjort av

ALS

21R02:6 21R03:1 21R03:3 21R03:4 21R04:1 21R04:2 21R05:1 21R05:2 21R05:4 21R06:1 21R06:3 21R06:5 21R06:6 21R07:1 21R07:3 21R07:5 21R08:1 21R08:2 21R08:5

0-0,6 0-0,5 0,5-1,0 1,0-2,0 2,5-3,0 0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 0-0,5 0,5-1,0 0-0,5 0,5-1,0 1,5-2,0 0-0,5 1,0-1,5 2,0-2,4 2,4-3,0 0-0,5 1,0-1,5 2,0-2,4 0-0,5 0,5-1,0 2,0-2,6
F/saSi F/saSi F/saSi F/saSi Gy F/(st)lesaSi F/sagrLe F/sasiLe F/sasiGr F/sagrSi F/sigrSa F/grsiLe F/sagrLe F/sagrSi F/sasiGr F/sasiLe Gy F/sigrSa F/sasigrLe F/sagrLe F/sigrSa F/sagrSi Gy

KM*1 MKM*1 FA*3 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29
TOC % TS 1,25 2,68 1,78
As mg/kg TS 10 25 1000 1,57 12,4 10,9 14,8 2,63 2,88 3,35 1,61 1,93 4,03 6,61 3,16 17,3 2,17 7,16 3,02 22,6 2,15 3,9
Ba mg/kg TS 200 300 50000 577 600 640 144 109 64,5 74,6 77,7 187 122 152 95,6 479 61,4 301 267 125 181 207
Cd mg/kg TS 0,8 12 1000 0,131 0,62 0,78 0,328 0,45 0,143 0,14 0,206 0,496 0,383 0,36 0,193 1,91 0,23 1,47 0,383 0,366 0,572 1,24
Co mg/kg TS 15 35 1000 4,56 13,1 3,09 9 5,18 4,76 4,99 8,78 3,78 12,4 8,69 5,02 11,1 8,3 18,2 7,83 8,94 4,04 5,42
Cr mg/kg TS 80 150 10000 22,8 66,4 27,1 44,6 18,8 31,8 20 35,5 20 119 34,1 37,3 29,8 39,6 219 66,9 87,5 21,8 26,4
Cu mg/kg TS 80 200 2500 14,7 29,7 53,8 43,8 17,1 10,6 13,8 38,3 17,2 2890 84 138 397 26,8 73,4 28,5 163 26,5 29,5
Hg mg/kg TS 0,25 2,5 50 <0,2 0,203 <0,20 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,20 <0,2 0,68 <0,20 <0,2 0,208 3,65 <0,2 <0,20
Mo mg/kg TS 40 100 10000 6,42 1,81 1,17 1,55
Ni mg/kg TS 40 120 1000 9,44 27,7 10,2 25,6 10,7 10,2 10,6 25 10,4 24,6 36,2 11,1 29,8 22,6 25,3 14,1 29,6 10,1 14,9
Pb mg/kg TS 50 400 2500 13,5 112 62,6 22,5 78,8 18 20,3 23,6 71 86,6 76,2 743 322 14,8 119 460 62,5 46,6 54,7
V mg/kg TS 100 200 10000 44,5 399 54,3 50,1 25,3 19,3 21,5 38,6 27,4 107 86,3 27,4 32,6 37,4 70,2 38 32,1 20,8 23,2
Zn mg/kg TS 250 500 2500 59,8 386 352 107 117 52,5 60,5 114 231 1550 659 74,8 3090 95,4 380 140 211 345 1080
Sn mg/kg TS 21,1 26 1,3 3,7
Alifater >C5-C8 mg/kg TS 25 150 700 <5,0 <5,0 <5,7 <5,0
Alifater >C8-C10 mg/kg TS 25 120 700 <10 <10 <10,0 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10,0 <10 <10 <10,0 <10 <10 <10 <10 <10,0
Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 1000 <20 <20 <10 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <10 <20 <20 <10 <20 <20 <20 <20 <10
Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 10000 <20 <20 <10 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <10 <20 <20 <10 <20 <20 <20 <20 <10
Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 10000 <20 <20 213 23 <20 <20 <20 <20 <20 <20 23 <20 <20 35 <20 27 <20 <20 96
Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 1000 <1,0 <1,0 0,294 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,480 <1,0 <1,0 <0,480 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,480
Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 1000 <1,0 <1,0 0,904 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,24 <1,0 <1,0 <1,24 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 0,42
Aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30 1000 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 3,4 <1,0 <1,0
metylpyrener/metylfluorantener mg/kg TS <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2,1 <1,0 <1,0
metylkrysener/metylbens(a)antracener mg/kg TS <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,3 <1,0 <1,0
Bensen mg/kg TS 0,012 0,04 1000 <0,0200 <0,0200 <0,0200 <0,0200
Toluen mg/kg TS 10 40 1000 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100
Etylbensen mg/kg TS 10 50 1000 <0,020 <0,020 <0,023 <0,020
Xylener mg/kg TS 10 50 1000 <0,0150 <0,0150 <0,0170 <0,0150
m/p-Xylen mg/kg TS <0,020 <0,020 <0,023 <0,020
o-Xylen mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,011 <0,010
summa BTEX mg/kg TS <0,0850 <0,0850 <0,0885 <0,0850
MTBE mg/kg TS 0,2 0,6 200 <0,050 <0,050 <0,056 <0,050
PAH, summa canc. mg/kg TS 0,18 0,94 0,956 <0,28 <0,28 <0,28 0,08 <0,28 <0,28 <0,28 <0,280 <0,28 <0,28 <0,280 1,17 2,12 12,2 1,11 0,265
PAH, summa övriga mg/kg TS 0,38 1,25 2,49 0,45 <0,45 <0,45 0,22 <0,45 <0,45 0,17 <0,360 <0,45 <0,45 <0,360 0,97 2,33 10,4 1,19 2,78
PAH, summa 16 mg/kg TS <1,5 2,2 3,45 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <0,640 <1,5 <1,5 <0,640 2,1 4,4 22,7 2,3 3,04
Summa PAH L mg/kg TS 3 15 1000 <0,15 <0,15 0,188 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 0,17 <0,120 <0,15 <0,15 <0,120 <0,15 0,15 0,32 <0,15 0,23
Summa PAH M mg/kg TS 3,5 20 1000 0,38 1,25 2,22 0,45 <0,25 <0,25 0,22 <0,25 <0,25 <0,25 <0,20 <0,25 <0,25 <0,20 0,84 1,94 8,08 1,01 2,55
Summa PAH H mg/kg TS 1 10 50 0,18 0,94 1,04 <0,33 <0,33 <0,33 0,08 <0,33 <0,33 <0,33 <0,320 <0,33 <0,33 <0,320 1,3 2,36 14,3 1,29 0,265
Naftalen mg/kg TS <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,17 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 0,15 <0,10 <0,10 0,089
Acenaftylen mg/kg TS <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 0,32 <0,10 <0,080
Acenaften mg/kg TS <0,10 <0,10 0,188 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,141
Fluoren mg/kg TS <0,10 <0,10 0,355 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,765
Fenantren mg/kg TS 0,12 0,35 0,791 0,15 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 0,22 0,4 0,7 0,11 1
Antracen mg/kg TS <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 0,15 0,27 <0,10 <0,080
Fluoranten mg/kg TS 0,15 0,53 0,594 0,18 <0,10 <0,10 0,12 <0,10 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 0,37 0,81 3,53 0,47 0,469
Pyren mg/kg TS 0,11 0,37 0,484 0,12 <0,10 <0,10 0,1 <0,10 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 0,25 0,58 3,58 0,43 0,315
Bens(a)antracen mg/kg TS <0,08 0,18 0,212 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 <0,080 0,2 0,41 1,79 0,17 <0,080
Krysen mg/kg TS 0,1 0,27 0,225 <0,08 <0,08 <0,08 0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 <0,080 0,24 0,45 1,98 0,22 0,099
Benso(b)fluoranten mg/kg TS 0,08 0,23 0,315 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 <0,080 0,29 0,52 3,36 0,27 0,166
Benzo(k)fluoranten mg/kg TS <0,08 0,1 <0,080 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 <0,080 0,14 0,23 0,77 0,12 <0,080
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,08 0,16 0,105 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 <0,080 0,2 0,31 2,61 0,21 <0,080
Dibens(a.h)antracen mg/kg TS <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 0,33 <0,08 <0,080
Benso(g,h,i)perylen mg/kg TS <0,10 <0,10 0,082 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 0,13 0,24 2,03 0,18 <0,080
Indeno(1,2,3cd)pyren mg/kg TS <0,08 <0,08 0,099 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 <0,080 0,1 0,2 1,4 0,12 <0,080
diklormetan mg/kg TS 0,08 0,25 10000 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080
1,1-dikloretan mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,011 <0,010
1,2-dikloretan mg/kg TS 0,02 0,06 250 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100
1,2-diklorpropan mg/kg TS <0,10 <0,10 <0,11 <0,10
triklormetan mg/kg TS 0,4 1,2 10000 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030
tetraklormetan mg/kg TS 0,08 0,35 1000 <0,010 <0,010 <0,011 <0,010
1,1,1-trikloretan mg/kg TS 5 30 1000 <0,010 <0,010 <0,011 <0,010
1,1,2-trikloretan mg/kg TS <0,040 <0,040 <0,040 <0,040
hexakloretan mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
1,1-dikloreten mg/kg TS <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100
cis-1,2-dikloreten mg/kg TS <0,0200 <0,0200 <0,0200 <0,0200
trans-1,2-dikloreten mg/kg TS <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100
trikloreten mg/kg TS 0,2 0,6 1000 <0,010 <0,010 <0,011 <0,010
tetrakloreten mg/kg TS 0,4 1,2 10000 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
vinylklorid mg/kg TS <0,100 <0,100 <0,100 <0,100
monoklorbensen mg/kg TS 2500 <0,010 <0,010 <0,011 <0,010
1,2-diklorbensen mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,023 <0,020
1,3-diklorbensen mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,023 <0,020
1,4-diklorbensen mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,023 <0,020
1,2,3-triklorbensen mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
1,2,4-triklorbensen mg/kg TS 2500 <0,030 <0,030 <0,034 <0,030
1,3,5-triklorbensen mg/kg TS 2500 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
1,2,3,4-tetraklorbensen mg/kg TS 2500 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
pentaklorbensen mg/kg TS 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
summa 3 diklorbensener mg/kg TS <0,030 <0,030 <0,034 <0,030
summa 3 triklorbensener mg/kg TS <0,0500 <0,0500 <0,0520 <0,0500
1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen mg/kg TS <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
hexaklorbensen (HCB) mg/kg TS <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050
diklobenil mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
kvintozen + pentakloranalin mg/kg TS 0,12 0,4 250 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
summa 3 tetraklorbensener mg/kg TS <0,0150 <0,0150 <0,0150 <0,0150

PARAMETER ENHET
JÄMFÖRVÄRDEN
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Bilaga 3 a
Analyssammanställning Jord

Uppdragsnamn: Miljköteknisk markundersökning Cirkusplatsen
Uppdragsnummer: 1320057423

2022-01-11

21R01:1 21R02:1 21R02:2 21R02:3+21R02:4
Samlingsprov gjort av

ALS

21R02:6 21R03:1 21R03:3 21R03:4 21R04:1 21R04:2 21R05:1 21R05:2 21R05:4 21R06:1 21R06:3 21R06:5 21R06:6 21R07:1 21R07:3 21R07:5 21R08:1 21R08:2 21R08:5

0-0,6 0-0,5 0,5-1,0 1,0-2,0 2,5-3,0 0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 0-0,5 0,5-1,0 0-0,5 0,5-1,0 1,5-2,0 0-0,5 1,0-1,5 2,0-2,4 2,4-3,0 0-0,5 1,0-1,5 2,0-2,4 0-0,5 0,5-1,0 2,0-2,6
F/saSi F/saSi F/saSi F/saSi Gy F/(st)lesaSi F/sagrLe F/sasiLe F/sasiGr F/sagrSi F/sigrSa F/grsiLe F/sagrLe F/sagrSi F/sasiGr F/sasiLe Gy F/sigrSa F/sasigrLe F/sagrLe F/sigrSa F/sagrSi Gy

KM*1 MKM*1 FA*3 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29

PARAMETER ENHET
JÄMFÖRVÄRDEN

2-monoklorfenol mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
3-monoklorfenol mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
4-monoklorfenol mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,3-diklorfenol mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,4+2,5-diklorfenol mg/kg TS 2500 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040
2,6-diklorfenol mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
3,4-diklorfenol mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
3,5-diklorfenol mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,3,4-triklorfenol mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,3,5-triklorfenol mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,3,6-triklorfenol mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,4,5-triklorfenol mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,4,6-triklorfenol mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
3,4,5-triklorfenol mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,3,4,5-tetraklorfenol mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,3,5,6-tetraklorfenol mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,3,4,6-tetraklorfenol mg/kg TS <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
pentaklorfenol mg/kg TS 250 <0,0200 0,166 <0,0200 <0,0200
styren mg/kg TS <0,040 <0,040 <0,045 <0,040
PCB 28 mg/kg TS <0,0020 <0,0180 <0,0020 <0,0030 <0,0030 <0,0020 <0,0030
PCB 52 mg/kg TS <0,0020 <0,0030 <0,0020 <0,0030 <0,0030 <0,0020 <0,0030
PCB 101 mg/kg TS <0,0020 <0,0030 <0,0020 0,0229 <0,0030 <0,0020 <0,0030
PCB 118 mg/kg TS <0,0020 <0,0030 <0,0020 0,0078 <0,0030 <0,0020 <0,0030
PCB 138 mg/kg TS <0,0020 <0,0030 <0,0020 0,0486 <0,0030 <0,0020 <0,0030
PCB 153 mg/kg TS <0,0020 <0,0030 <0,0020 0,0678 <0,0030 <0,0020 <0,0030
PCB 180 mg/kg TS <0,0020 <0,0030 <0,0020 0,0338 <0,0030 <0,0020 <0,0030
PCB, summa 7 mg/kg TS 0,008 0,2 10 <0,0070 <0,0180 <0,0070 0,181 <0,0105 <0,0070 <0,0105
o,p'-DDT mg/kg TS 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
p,p'-DDT mg/kg TS 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
o,p'-DDD mg/kg TS 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
p,p'-DDD mg/kg TS 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
o,p'-DDE mg/kg TS 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
p,p'-DDE mg/kg TS 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
aldrin*2 mg/kg TS 0,02 0,18 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
dieldrin*2 mg/kg TS 0,02 0,18 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
endrin mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
isodrin mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
telodrin mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
alfa-HCH mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
beta-HCH mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
gamma-HCH (lindan) mg/kg TS <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100
heptaklor mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
cis-heptaklorepoxid mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
trans-heptaklorepoxid mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
alfa-endosulfan mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
perfluorbutansyra (PFBA) mg/kg TS <0,000500 <0,00150
perfluoropentansyra (PFPeA) mg/kg TS <0,000500 <0,00150
perfluorhexansyra (PFHxA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluoroheptansyra (PFHpA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluoroktansyra (PFOA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluorononansyra (PFNA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluorodekansyra (PFDA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluoroundekansyra (PFUnDA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluorododekansyra (PFDoDA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
PFTrDA perfluortridekansyra mg/kg TS <0,000500 <0,000500
PFTeDA perfluortetradekansyra mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluorbutansulfonsyra (PFBS) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluoroktansulfonsyra (PFOS) mg/kg TS 3 20 <0,000500 <0,000500
perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
6:2 FTS fluortelomersulfonat mg/kg TS <0,000500 <0,000500
8:2 FTS fluortelomersulfonat mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
torrsubstans vid 105°C % 88,1 92,2 93,4 68,9 52,6 87,8 88,7 86,5 92,7 92 91,5 82,5 74 83,2 79,4 52,8 85,1 78,1 68,5 89,2 87,1 77,7

Teckenförklaring KM MKM FA
>RG*0 1 2 3 0,9 1 2 3
<RG med jämförvärden 1 2 3 <1 <1,1 <2,1 <3,1
< minsta jämförvärdet 3 <3 <3,1 2,9 3
och utan jämförvärden <1 1

Kommentarer
*0 RG, Rapporteringsgräns. Analysresultat under denna anses för osäkra för att rapportera ut. Istället rapporteras "<" + värdet på RG
*1 Naturvårdsverket rapport 5976
*2 Summa dieldrin-aldrin
*3 Avfall Sverige 2019:01 tabell 4.1
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Bilaga 3 a
Analyssammanställning Jord

Uppdragsnamn: Miljköteknisk markundersökning Cirkusplatsen
Uppdragsnummer: 1320057423

2022-01-11

21R01:1 21R02:1 21R02:2 21R02:3+21R02
:4 Samlingsprov

gjort av ALS

21R02:6 21R03:1 21R03:3 21R03:4 21R04:1 21R04:2 21R05:1 21R05:2 21R05:4 21R06:1 21R06:3 21R06:5 21R06:6 21R07:1 21R07:3 21R07:5 21R08:1 21R08:2 21R08:5

0-0,6 0-0,5 0,5-1,0 1,0-2,0 2,5-3,0 0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 0-0,5 0,5-1,0 0-0,5 0,5-1,0 1,5-2,0 0-0,5 1,0-1,5 2,0-2,4 2,4-3,0 0-0,5 1,0-1,5 2,0-2,4 0-0,5 0,5-1,0 2,0-2,6
F/saSi F/saSi F/saSi F/saSi Gy F/(st)lesaSi F/sagrLe F/sasiLe F/sasiGr F/sagrSi F/sigrSa F/grsiLe F/sagrLe F/sagrSi F/sasiGr F/sasiLe Gy F/sigrSa F/sasigrLe F/sagrLe F/sigrSa F/sagrSi Gy

MRR*1 Beaktande GV*2 FA*3 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29
TOC % TS 1,25 2,68 1,78
As mg/kg TS 10 1000 1000 1,57 12,4 10,9 14,8 2,63 2,88 3,35 1,61 1,93 4,03 6,61 3,16 17,3 2,17 7,16 3,02 22,6 2,15 3,9
Ba mg/kg TS 1000 50000 577 600 640 144 109 64,5 74,6 77,7 187 122 152 95,6 479 61,4 301 267 125 181 207
Cd mg/kg TS 0,2 1000 1000 0,131 0,62 0,78 0,328 0,45 0,143 0,14 0,206 0,496 0,383 0,36 0,193 1,91 0,23 1,47 0,383 0,366 0,572 1,24
Co mg/kg TS 1000 1000 4,56 13,1 3,09 9 5,18 4,76 4,99 8,78 3,78 12,4 8,69 5,02 11,1 8,3 18,2 7,83 8,94 4,04 5,42
Cr mg/kg TS 40 1000 10000 22,8 66,4 27,1 44,6 18,8 31,8 20 35,5 20 119 34,1 37,3 29,8 39,6 219 66,9 87,5 21,8 26,4
Cu mg/kg TS 40 1000 2500 14,7 29,7 53,8 43,8 17,1 10,6 13,8 38,3 17,2 2890 84 138 397 26,8 73,4 28,5 163 26,5 29,5
Hg mg/kg TS 0,1 50 <0,2 0,203 <0,20 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,20 <0,2 0,68 <0,20 <0,2 0,208 3,65 <0,2 <0,20
Ni mg/kg TS 35 1000 1000 9,44 27,7 10,2 25,6 10,7 10,2 10,6 25 10,4 24,6 36,2 11,1 29,8 22,6 25,3 14,1 29,6 10,1 14,9
Pb mg/kg TS 20 1000 2500 13,5 112 62,6 22,5 78,8 18 20,3 23,6 71 86,6 76,2 743 322 14,8 119 460 62,5 46,6 54,7
V mg/kg TS 1000 10000 44,5 399 54,3 50,1 25,3 19,3 21,5 38,6 27,4 107 86,3 27,4 32,6 37,4 70,2 38 32,1 20,8 23,2
Zn mg/kg TS 120 1000 2500 59,8 386 352 107 117 52,5 60,5 114 231 1550 659 74,8 3090 95,4 380 140 211 345 1080
Mo, molybden mg/kg TS 6,42 1,81 1,17 1,55
Sn, tenn mg/kg TS 21,1 26 1,3 3,7
Alifater >C5-C8 mg/kg TS 700 <5,0 <5,0 <5,7 <5,0
Alifater >C8-C10 mg/kg TS 700 <10 <10 <10,0 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10,0 <10 <10 <10,0 <10 <10 <10 <10 <10,0
Alifater >C10-C12 mg/kg TS 1000 1000 <20 <20 <10 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <10 <20 <20 <10 <20 <20 <20 <20 <10
Alifater >C12-C16 mg/kg TS 1000 10000 <20 <20 <10 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <10 <20 <20 <10 <20 <20 <20 <20 <10
Alifater >C16-C35 mg/kg TS 1000 10000 <20 <20 213 23 <20 <20 <20 <20 <20 <20 23 <20 <20 35 <20 27 <20 <20 96
Aromater >C8-C10 mg/kg TS 1000 1000 <1,0 <1,0 0,294 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,480 <1,0 <1,0 <0,480 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,480
Aromater >C10-C16 mg/kg TS 1000 1000 <1,0 <1,0 0,904 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,24 <1,0 <1,0 <1,24 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 0,42
Aromater >C16-C35 mg/kg TS 1000 1000 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 3,4 <1,0 <1,0
metylpyrener/metylfluorantener mg/kg TS <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2,1 <1,0 <1,0
metylkrysener/metylbens(a)antracener mg/kg TS <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,3 <1,0 <1,0
Bensen mg/kg TS 1000 1000 <0,0200 <0,0200 <0,0200 <0,0200
Toluen mg/kg TS 1000 1000 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100
Etylbensen mg/kg TS 1000 1000 <0,020 <0,020 <0,023 <0,020
Xylener mg/kg TS 1000 1000 <0,0150 <0,0150 <0,0170 <0,0150
summa BTEX mg/kg TS <0,0850 <0,0850 <0,0885 <0,0850
m,p-xylen mg/kg TS <0,020 <0,020 <0,023 <0,020
o-xylen mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,011 <0,010
Summa PAH L mg/kg TS 0,6 1000 1000 <0,15 <0,15 0,188 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 0,17 <0,120 <0,15 <0,15 <0,120 <0,15 0,15 0,32 <0,15 0,23
Summa PAH M mg/kg TS 2 1000 1000 0,38 1,25 2,22 0,45 <0,25 <0,25 0,22 <0,25 <0,25 <0,25 <0,20 <0,25 <0,25 <0,20 0,84 1,94 8,08 1,01 2,55
Summa PAH H mg/kg TS 0,5 50 0,18 0,94 1,04 <0,33 <0,33 <0,33 0,08 <0,33 <0,33 <0,33 <0,320 <0,33 <0,33 <0,320 1,3 2,36 14,3 1,29 0,265
summa PAH 16 mg/kg TS <1,5 2,2 3,45 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <0,640 <1,5 <1,5 <0,640 2,1 4,4 22,7 2,3 3,04
summa cancerogena PAH mg/kg TS 0,18 0,94 0,956 <0,28 <0,28 <0,28 0,08 <0,28 <0,28 <0,28 <0,280 <0,28 <0,28 <0,280 1,17 2,12 12,2 1,11 0,265
summa övriga PAH mg/kg TS 0,38 1,25 2,49 0,45 <0,45 <0,45 0,22 <0,45 <0,45 0,17 <0,360 <0,45 <0,45 <0,360 0,97 2,33 10,4 1,19 2,78
Naftalen mg/kg TS <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,17 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 0,15 <0,10 <0,10 0,089
Acenaftylen mg/kg TS <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 0,32 <0,10 <0,080
Acenaften mg/kg TS <0,10 <0,10 0,188 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,141
Fluoren mg/kg TS <0,10 <0,10 0,355 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,765
Fenantren mg/kg TS 0,12 0,35 0,791 0,15 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 0,22 0,4 0,7 0,11 1
Antracen mg/kg TS <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 0,15 0,27 <0,10 <0,080
Fluoranten mg/kg TS 0,15 0,53 0,594 0,18 <0,10 <0,10 0,12 <0,10 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 0,37 0,81 3,53 0,47 0,469
Pyren mg/kg TS 0,11 0,37 0,484 0,12 <0,10 <0,10 0,1 <0,10 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 0,25 0,58 3,58 0,43 0,315
Bens(a)antracen mg/kg TS <0,08 0,18 0,212 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 <0,080 0,2 0,41 1,79 0,17 <0,080
Krysen mg/kg TS 0,1 0,27 0,225 <0,08 <0,08 <0,08 0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 <0,080 0,24 0,45 1,98 0,22 0,099
Benso(b)fluoranten mg/kg TS 0,08 0,23 0,315 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 <0,080 0,29 0,52 3,36 0,27 0,166
Benzo(k)fluoranten mg/kg TS <0,08 0,1 <0,080 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 <0,080 0,14 0,23 0,77 0,12 <0,080
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,08 0,16 0,105 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 <0,080 0,2 0,31 2,61 0,21 <0,080
Dibens(a.h)antracen mg/kg TS <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 0,33 <0,08 <0,080
Benso(g,h,i)perylen mg/kg TS <0,10 <0,10 0,082 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 0,13 0,24 2,03 0,18 <0,080
indeno(1,2,3,cd)pyren mg/kg TS <0,08 <0,08 0,099 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 <0,080 0,1 0,2 1,4 0,12 <0,080
MTBE (metyl-tert-butyleter) mg/kg TS 200 <0,050 <0,050 <0,056 <0,050
diklormetan mg/kg TS 1000 10000 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080
1,2-dikloretan mg/kg TS 250 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100
triklormetan mg/kg TS 1000 10000 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030
tetraklormetan mg/kg TS 1000 1000 <0,010 <0,010 <0,011 <0,010
1,1,1-trikloretan mg/kg TS 1000 1000 <0,010 <0,010 <0,011 <0,010
trikloreten mg/kg TS 1000 1000 <0,010 <0,010 <0,011 <0,010
tetrakloreten mg/kg TS 1000 10000 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
monoklorbensen*4 mg/kg TS 1000 2500 <0,010 <0,010 <0,011 <0,010
1,2-diklorbensen*4 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,023 <0,020
1,3-diklorbensen*4 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,023 <0,020
1,4-diklorbensen*4 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,023 <0,020
1,2,3-triklorbensen*5 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
1,2,4-triklorbensen*5 mg/kg TS 1000 2500 <0,030 <0,030 <0,034 <0,030
1,3,5-triklorbensen*5 mg/kg TS 1000 2500 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
1,2,3,4-tetraklorbensen*5 mg/kg TS 1000 2500 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
pentaklorbensen mg/kg TS 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
2-monoklorfenol*6 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
3-monoklorfenol*6 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
4-monoklorfenol*6 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,3-diklorfenol*6 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,4+2,5-diklorfenol*6 mg/kg TS 1000 2500 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040
2,6-diklorfenol*6 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
3,4-diklorfenol*6 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
3,5-diklorfenol*6 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,3,4-triklorfenol*6 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,3,5-triklorfenol*6 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,3,6-triklorfenol*6 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,4,5-triklorfenol*6 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,4,6-triklorfenol*6 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
3,4,5-triklorfenol*6 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,3,4,5-tetraklorfenol*6 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,3,5,6-tetraklorfenol*6 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
pentaklorfenol mg/kg TS 250 <0,0200 0,166 <0,0200 <0,0200

JÄMFÖRVÄRDEN
PARAMETER ENHET
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Bilaga 3 a
Analyssammanställning Jord

Uppdragsnamn: Miljköteknisk markundersökning Cirkusplatsen
Uppdragsnummer: 1320057423

2022-01-11

21R01:1 21R02:1 21R02:2 21R02:3+21R02
:4 Samlingsprov

gjort av ALS

21R02:6 21R03:1 21R03:3 21R03:4 21R04:1 21R04:2 21R05:1 21R05:2 21R05:4 21R06:1 21R06:3 21R06:5 21R06:6 21R07:1 21R07:3 21R07:5 21R08:1 21R08:2 21R08:5

0-0,6 0-0,5 0,5-1,0 1,0-2,0 2,5-3,0 0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 0-0,5 0,5-1,0 0-0,5 0,5-1,0 1,5-2,0 0-0,5 1,0-1,5 2,0-2,4 2,4-3,0 0-0,5 1,0-1,5 2,0-2,4 0-0,5 0,5-1,0 2,0-2,6
F/saSi F/saSi F/saSi F/saSi Gy F/(st)lesaSi F/sagrLe F/sasiLe F/sasiGr F/sagrSi F/sigrSa F/grsiLe F/sagrLe F/sagrSi F/sasiGr F/sasiLe Gy F/sigrSa F/sasigrLe F/sagrLe F/sigrSa F/sagrSi Gy

MRR*1 Beaktande GV*2 FA*3 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29

JÄMFÖRVÄRDEN
PARAMETER ENHET

PCB 28 mg/kg TS <0,0020 <0,0180 <0,0020 <0,0030 <0,0030 <0,0020 <0,0030
PCB 52 mg/kg TS <0,0020 <0,0030 <0,0020 <0,0030 <0,0030 <0,0020 <0,0030
PCB 101 mg/kg TS <0,0020 <0,0030 <0,0020 0,0229 <0,0030 <0,0020 <0,0030
PCB 118 mg/kg TS <0,0020 <0,0030 <0,0020 0,0078 <0,0030 <0,0020 <0,0030
PCB 138 mg/kg TS <0,0020 <0,0030 <0,0020 0,0486 <0,0030 <0,0020 <0,0030
PCB 153 mg/kg TS <0,0020 <0,0030 <0,0020 0,0678 <0,0030 <0,0020 <0,0030
PCB 180 mg/kg TS <0,0020 <0,0030 <0,0020 0,0338 <0,0030 <0,0020 <0,0030
Summa PCB 7 mg/kg TS 10 <0,0070 <0,0180 <0,0070 0,181 <0,0105 <0,0070 <0,0105
o,p'-DDT*7 mg/kg TS 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
p,p'-DDT*7 mg/kg TS 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
o,p'-DDD*7 mg/kg TS 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
p,p'-DDD*7 mg/kg TS 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
o,p'-DDE*7 mg/kg TS 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
p,p'-DDE*7 mg/kg TS 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
aldrin*8 mg/kg TS 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
dieldrin*8 mg/kg TS 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
perfluorbutansyra (PFBA) mg/kg TS <0,000500 <0,00150
perfluoropentansyra (PFPeA) mg/kg TS <0,000500 <0,00150
perfluorhexansyra (PFHxA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluoroheptansyra (PFHpA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluoroktansyra (PFOA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluorononansyra (PFNA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluorodekansyra (PFDA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluoroundekansyra (PFUnDA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluorododekansyra (PFDoDA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
PFTrDA perfluortridekansyra mg/kg TS <0,000500 <0,000500
PFTeDA perfluortetradekansyra mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluorbutansulfonsyra (PFBS) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluoroktansulfonsyra (PFOS) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
6:2 FTS fluortelomersulfonat mg/kg TS <0,000500 <0,000500
8:2 FTS fluortelomersulfonat mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
1,1-dikloretan mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,011 <0,010
1,2-diklorpropan mg/kg TS <0,10 <0,10 <0,11 <0,10
cis-1,2-dikloreten mg/kg TS <0,0200 <0,0200 <0,0200 <0,0200
trans-1,2-dikloreten mg/kg TS <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100
1,1,2-trikloretan mg/kg TS <0,040 <0,040 <0,040 <0,040
vinylklorid mg/kg TS <0,100 <0,100 <0,100 <0,100
1,1-dikloreten mg/kg TS <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100
summa 3 diklorbensener mg/kg TS <0,030 <0,030 <0,034 <0,030
summa 3 triklorbensener mg/kg TS <0,0500 <0,0500 <0,0520 <0,0500
styren mg/kg TS <0,040 <0,040 <0,045 <0,040
endrin mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
isodrin mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
telodrin mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
alfa-HCH mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
beta-HCH mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
gamma-HCH (lindan) mg/kg TS <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100
heptaklor mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
cis-heptaklorepoxid mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
trans-heptaklorepoxid mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
alfa-endosulfan mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen mg/kg TS <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
hexaklorbensen (HCB) mg/kg TS <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050
diklobenil mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
kvintozen + pentakloranalin mg/kg TS <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
hexakloretan mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
summa 3 tetraklorbensener mg/kg TS <0,0150 <0,0150 <0,0150 <0,0150
2,3,4,6-tetraklorfenol mg/kg TS <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
torrsubstans vid 105°C % 88,1 92,2 93,4 68,9 52,6 87,8 88,7 86,5 92,7 92 91,5 82,5 74 83,2 79,4 52,8 85,1 78,1 68,5 89,2 87,1 77,7

Teckenförklaring MRR Beaktande GV FA
>RG*0 1 2 3 0,9 1 2 3
<RG med jämförvärden 1 2 3 <1 <1,1 <2,1 <3,1
< minsta jämförvärdet 3 <3 <3,1 2,9 3
och utan jämförvärden <1 1

Kommentarer
*0 RG, Rapporteringsgräns. Analysresultat under denna anses för osäkra för att rapportera ut. Istället rapporteras "<" + värdet på RG
*1 Ringa risk, se Naturvårdsverket Handbok 2010:1
*2 Avfall Sverige 2019:01. Det lägsta gränsvärde (GV) för beaktande för samtliga parametrar har valts (
*3 Avfall Sverige 2019:01 tabell 4.1
*4 FA halt och gränsvärde för beaktande för summa mono- och diklorbensener
*5 FA halt och gränsvärde för beaktande för summa tri- och tetraklorbensener
*6 FA halt och gränsvärde för beaktande för summa klorfenoler (ej pentaklorfenol)
*7 FA halt och gränsvärde för beaktande för summa DDT, DDD, DDE
*8 FA halt och gränsvärde för beaktande för summa aldrin-dieldrin
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Bilaga 3b
 Analyssammanställning, grundvatten

Uppdragsnamn: Miljöteknisk markundersökning Cirkusplatsen
Uppdragsnummer: 1320057423

2022-01-11

Provmärkning 21R06GV 21R08GV
Laboratorium ALS ALS

Ordernummer ST2132034 ST2132034

Grundvattenrör
21R06GV 21R08GV

Grundvattenrörets djup (m)

1 2 3 4 5 Provtagningsdatum 2021-11-15 2021-11-15

Mycket låg halt Låg halt Måttligt halt Hög halt Mycket hög halt Enhet

Metaller
Kvicksilver, Hg <0,005 0,005-0,01 0,01-0,05 0,05-1 ≥1 -- -- -- -- 0,05 0,3 µg/l <0.02 <0.02

Arsenik, As <1 1-2 2-5 5-10 ≥10 -- -- -- -- 10 60 µg/l 2,45 3,92
Kadmium, Cd <0,1 0,1-0,5 0,5-1 1-5 ≥5 -- -- -- -- 0,4 6 µg/l <0.2 <0.2

Krom, Cr <0,5 0,5-5 5-10 10-50 ≥50 -- -- -- -- 1 30 µg/l <5 <5
Molybden, Mo -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 300 µg/l 6,29 4,32

Nickel, Ni <0,5 0,5-2 2-10 10-20 ≥20 -- -- -- -- 15 75 µg/l 10,10 <3
Bly, Pb <0,5 0,5-1 1-2 2-10 ≥10 -- 5 50 -- 15 75 µg/l <1 <1

Barium, Ba -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50 625 µg/l 618,00 517
Kobolt, Co -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20 100 µg/l 1,70 0,63

Koppar, Cu <20 20-200 200- 1 000 1 000-2 000 ≥2 000 -- -- -- -- 15 75 µg/l 8,14 <1
Vanadin, V -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <5 <5

Zink, Zn <5 5-10 10-100 100-1 000 ≥1 000 -- -- -- -- 65 800 µg/l 66,30 10,30
BTEX

Bensen <0,02 0,02-0,1 0,1-0,2 0,2-1 ≥1 50 0,50 500 -- 0,2 30 µg/l <0.20 <0.20
Toluen -- -- -- -- -- 7 000 40 500 -- 7 1 000 µg/l <0.50 <0.50

Etylbensen -- -- -- -- -- 6 000 30 500 -- 4 150 µg/l <0.10 <0.10
Xylener -- -- -- -- -- 3 000 250 500 -- 0,2 70 µg/l <0.150 <0.150
Styren -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.20 <0.20

PAH
Naftalen -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,01 70 µg/l <0.029 0,04

Acenaftylen -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.029 <0.010
Acenaften -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.029 0,06

PAH-L -- -- -- -- -- 2 000 10 120 -- -- -- µg/l <0.0435 0,10
Fluoren -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.029 0,22

Fenantren -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,003 5 µg/l <0.029 0,08
Antracen -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,00007 5 µg/l <0.029 <0.010

Fluoranten -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,003 1 µg/l <0.029 <0.010
Pyren -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.029 <0.010

PAH-M -- -- -- -- -- 10 2 5 -- -- -- µg/l <0.0725 0,30
Benso(a)antracen -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,0001 0,5 µg/l

Krysen -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,003 0,2 µg/l
Benso(a)pyren <0,0005 0,0005-0,001 0,001-0,002 0,002-0,01 ≥0,01 -- -- -- -- 0,0005 0,05 µg/l <0.029 <0.010

Benso(b)fluoranten -- -- -- -- -- -- µg/l
Benso(k)fluoranten -- -- -- -- 0,0004 0,05 µg/l <0.029 <0.010

Benso(ghi)perylen -- -- -- -- 0,0003 0,05 µg/l <0.029 <0.010
Indeno(123cd)pyren -- -- -- -- 0,0004 0,05 µg/l <0.029 <0.010

Dibenso(a,h)antracen -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.029 <0.010
PAH-H -- -- -- -- -- 300 0,05 0,5 -- -- -- µg/l <0.116 <0.040

PAH, summa 16 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l
PAH, summa cancerogena -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l

PAH, summa övriga -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l
Alifater och aromater

Alifater >C5-C8 -- -- -- -- -- 3 000 100 300 -- -- -- µg/l <10 <10
Alifater >C8-C10 -- -- -- -- -- 100 100 150 -- -- -- µg/l <10.0 <10.0

Alifater >C10-C12 -- -- -- -- -- 25 100 300 -- -- -- µg/l <10 <10
Alifater >C12-C16 -- -- -- -- -- -- 100 3 000 -- -- -- µg/l <10 <10
Alifater >C16-C35 -- -- -- -- -- -- 100 3 000 -- -- -- µg/l <10 <10

Aromater >C8-C10 -- -- -- -- -- 800 70 500 -- -- -- µg/l <0.35 <0.30
Aromater >C10-C16 -- -- -- -- -- 10 000 10 120 -- -- -- µg/l <0.906 0,07
Aromater >C16-C35 -- -- -- -- -- 25 000 2 5 -- -- -- µg/l <1.0 <1.0

Metylpyrener/metylfluorantener -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <1.0 <1.0
Metylkrysener/metylbens(a)antracener -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <1.0 <1.0
MTBE

MTBE -- -- -- -- -- 20 000 20 5 000 -- -- 9 200 µg/l <0.20 <0.20
Klorerande alifater

Diklormetan -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,01 1 000 µg/l <2.0 <2.0
1,1-dikloretan -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 900 µg/l <0.10 <0.10
1,2-dikloretan <0,02 0,02-0,1 0,1-0,5 0,5-3 ≥3 -- -- -- -- 7 400 µg/l <1.00 <1.00

1,2-diklorpropan -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,8 80 µg/l <1.0 <1.0
Triklormetan (kloroform) <1 1-20 20-50 50-100 ≥100 -- -- -- -- 6 400 µg/l <0.30 <0.30

Tetraklormetan (Tetra) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,01 10 µg/l <0.10 <0.10
1,1,1-trikloretan -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,01 300 µg/l <0.10 <0.10
1,1,2-trikloretan -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,01 130 µg/l <0.20 <0.20

Hexakloretan -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.010 <0.010
cis-1,2-dikloreten -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10

trans-1,2-dikloreten -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10
Trikloreten (Tri) -- -- -- -- 24 500 µg/l <0.10 <0.10

Tetrakloreten (Per) -- -- -- -- 0,01 40 µg/l <0.20 <0.20
Vinylklorid -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,01 5 µg/l <1.00 <1.00

1,1-dikloreten -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,01 10 µg/l <0.10 <0.10
(Cis+trans) 1,2-dikloreten -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,01 20 µg/l

Analysprameter

Riktvärden

Klassindelning enligt bedömningsgrunder1  SPBI rekommendation3 SGI Hollänska riktvärden4

Aktions-nivåer
4.2

Preliminärt
riktvärde för

PFOS

Målnivåer 4.1Ångor i
byggnader

Dricksvatten
Miljörisker i

ytvatten

<0,001 0,001-0,01 0,01-0,02 0,02-0,1 ≥0,1

<0,1 0,1-1 1-2 2-10 ≥10

1



Bilaga 3b
 Analyssammanställning, grundvatten

Uppdragsnamn: Miljöteknisk markundersökning Cirkusplatsen
Uppdragsnummer: 1320057423

2022-01-11

Provmärkning 21R06GV 21R08GV
Laboratorium ALS ALS

Ordernummer ST2132034 ST2132034

Grundvattenrör
21R06GV 21R08GV

Grundvattenrörets djup (m)

1 2 3 4 5 Provtagningsdatum 2021-11-15 2021-11-15

Mycket låg halt Låg halt Måttligt halt Hög halt Mycket hög halt Enhet

Analysprameter

Riktvärden

Klassindelning enligt bedömningsgrunder1  SPBI rekommendation3 SGI Hollänska riktvärden4

Aktions-nivåer
4.2

Preliminärt
riktvärde för

PFOS

Målnivåer 4.1Ångor i
byggnader

Dricksvatten
Miljörisker i

ytvatten

Klorbesener
Monoklorbensen -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 180 µg/l <0.10 <0.10
1,2-diklorbensen -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10
1,3-diklorbensen -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10
1,4-diklorbensen -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10

Summa diklorbensener -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 50 µg/l
1,2,3-triklorbensen -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10
1,2,4-triklorbensen -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10
1,3,5-triklorbensen -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.20 <0.20

Summa triklorbensener -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,01 10 µg/l
1,2,3,4-tetraklorbensen -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.010 <0.010

1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbensen -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.020 <0.020
Summa tetraklorbensener -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,01 2,5 µg/l

Pentaklorbensen -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,003 1 µg/l <0.010 <0.010
Hexaklorbensen -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,00009 0,5 µg/l <0.0050 <0.0050

PCB
PCB 28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.00110 <0.00110
PCB 52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.00110 <0.00110

PCB 101 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.00110 <0.00110
PCB 118 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.00110 <0.00110
PCB 138 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.00120 <0.00120
PCB 153 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.00110 <0.00110
PCB 180 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.00110 <0.00110

PCB, summa 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,01 0,01 µg/l <0.00390 <0.00390
Klorfenoler*

2-monoklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.100 <0.100
3-monoklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.100 <0.100
4-monoklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.100 <0.100
Monoklorfenoler -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,3 100 µg/l

2,3-diklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10
2,4+2,5-diklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l

2,6-diklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10
3,4-diklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10
3,5-diklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10

Diklorfenoler -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,2 30 µg/l
2,3,4-triklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10
2,3,5-triklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10
2,3,6-triklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10
2,4,5-triklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10
2,4,6-triklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10
3,4,5-triklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10

Triklorfenoler -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,03 10 µg/l
2,3,5,6-tetraklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10
2,3,4,5-tetraklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10
2,3,4,6-tetraklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10

Tetraklorfenoler -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,01 10 µg/l
Pentaklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,04 3 µg/l <0.10 <0.10

Klorerade pesticider
o,p'-DDD -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.010 <0.010
p,p'-DDD -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.010 <0.010
o,p'-DDE -- -- -- µg/l <0.010 <0.010
p,p'-DDE -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.010 <0.010
o,p'-DDT -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.010 <0.010
p,p'-DDT -- -- -- µg/l <0.010 <0.010

Summa DDD,DDE,DDT -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,000004 0,01 µg/l
Alfa-endosulfan -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.010 <0.010

CN total -- mg/l
Aldrin -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,000009 -- µg/l <0.0500 <0.0500

Dieldrin -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,0001 -- µg/l <0.010 <0.010
Endrin -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,00004 -- µg/l <0.010 <0.010
Isodrin -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.010 <0.010

Heptaklor -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,000005 0,3 µg/l <0.010 <0.010
Cis-heptaklorepoxid -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.010 <0.010

Trans-heptaklorepoxid -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.010 <0.010
Heptaklorepoxid -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,000005 3 µg/l

Alfa-HCH -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,033 -- µg/l <0.010 <0.010
Beta-HCH -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,008 -- µg/l <0.010 <0.010

Delta-HCH -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l
Epsilon-HCH -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l

Gamma-HCH (lindan) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,009 -- µg/l <0.010 <0.010
Trifluralin -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l

Telodrin -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.010 <0.010
Övriga prametrar

perfluorbutansyra (PFBA) -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- µg/l <0.050 <0.080
perfluoropentansyra (PFPeA) -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- µg/l <0.010 <0.010

perfluorhexansyra (PFHxA) -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- µg/l <0.010 <0.010
perfluoroheptansyra (PFHpA) -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- µg/l <0.010 <0.010

perfluoroktansyra (PFOA) -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- µg/l <0.0050 <0.0050
perfluorononansyra (PFNA) -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- µg/l <0.010 <0.010
perfluorodekansyra (PFDA) -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- µg/l <0.010 <0.010

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- µg/l <0.010 <0.010
perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- µg/l <0.010 <0.010

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) -- -- -- -- -- -- -- -- 0,045 -- -- µg/l <0.0050 <0.0050
6:2 FTS fluortelomersulfonat -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- µg/l <0.010 <0.010

PFAS, summa 11 -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- µg/l <0.070 <0.085

1 Skalan för bedömning av vattnets tillstånd indelad i fem klasser: (1) - Mycket låg halt till (5) - Mycket hög halt, SGU-rapport 2013:01.
2 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassifcering för grundvatten, SGU-FS 2013:2.
3 SPBI Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar, 2010, uppdaterad 2014-11-18,
4 Holländska riktvärden,  VROM (2000) Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering. Staatscourant 24 februari 2000, nr 39.
4.1 Target values (målnivå), indikerar en nivå för hållbar markkvalitet, d v s en nivå som ska uppnås för att helt återställa markens funktioner för människor samt växtoch djurliv.
4.2 Intervention values (aktionsnivå), indikerar en föroreningsnivå vid vilken markens funktioner för människor samt växt- och djurliv är allvarligt försvagad eller hotad. Värdena har beräknats utifrån aktionsnivåer i jord/sediment.
Fetstil - Analysresultat över detektionsgränsen.
Halter överstigande bedömningsgrunder färgkodas enligt angivna haltintervall.
"--" Riktvärde inte tillgängligt.
* Summakoncentrationer har beräknats genom att addera resultat för individuella ämnen avseende monoklorfenoler, diklorfenoler, trikklorfenoler och tetraklorfenoler.
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Ordernummer : ST2130927 Sida : 1 av 32

Ramboll Sweden AB Cirkusplatsen, 1320057423ProjektKund : :

Martina Fastlund 13215242 BeställningsnummerKontaktperson 13215242: :

Krukmakargatan 21Adress Martina Fastlund 13215242Provtagare: :

118 51 Stockholm Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2021-11-02  15:15:

E-post martina.fastlund@ramboll.se 2021-11-03Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2021-11-18  13:05: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 25: :

PR2020SE-RAM-SVE0001 (OF191162)Offertnummer 23Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Laboratoriet tar 

inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan 

information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Orderkommentar
-

Provet för S-TOC1-IR-metoden torkas vid 105 ° C och pulveriseras före analys.

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige
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Ordernummer :

:Kund

ST2130927

Ramboll Sweden AB

Analysresultat

21R01:1ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-001

2021-10-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.57 LEMS-1± 0.16

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00577 LEMS-1± 58

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.131 LEMS-1± 0.014

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1004.56 LEMS-1± 0.46

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20022.8 LEMS-1± 2.3

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30014.7 LEMS-1± 1.5

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2009.44 LEMS-1± 0.95

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0013.5 LEMS-1± 1.4

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20044.5 LEMS-1± 4.5

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0059.8 LEMS-1± 6.0

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.12 STOJ-21H± 0.07

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.15 STOJ-21H± 0.08

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.11 STOJ-21H± 0.06

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.10 STOJ-21H± 0.06

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.08 STOJ-21H± 0.05

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21H----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.280.18 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.38 * STOJ-21H----
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Ordernummer :

:Kund

ST2130927

Ramboll Sweden AB

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21H----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.250.38 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.330.18 * STOJ-21H----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0088.1 STMS-1± 5.29

TOC S-TOC1-IR% TS 0.101.25 CSTOC± 0.19

21R02:1ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-002

2021-10-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Torrsubstans
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0092.2 STTS105± 5.53

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.35 STOJ-21H± 0.13

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.53 STOJ-21H± 0.18

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.37 STOJ-21H± 0.14

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.18 STOJ-21H± 0.08

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.27 STOJ-21H± 0.10

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.23 STOJ-21H± 0.09

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.10 STOJ-21H± 0.06

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.16 STOJ-21H± 0.07

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.52.2 STOJ-21H± 1.0

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.280.94 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.451.25 * STOJ-21H----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21H----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.251.25 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.330.94 * STOJ-21H----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 * STOJ-2A----
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21R02:2ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-003

2021-10-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.50012.4 LEMS-1± 1.2

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00600 LEMS-1± 60

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.620 LEMS-1± 0.062

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.10013.1 LEMS-1± 1.3

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20066.4 LEMS-1± 6.6

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30029.7 LEMS-1± 3.0

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.2000.203 LEMS-1± 0.042

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20027.7 LEMS-1± 2.8

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.00112 LEMS-1± 11

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.200399 LEMS-1± 40

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00386 LEMS-1± 39

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Perfluorerade ämnen - Fortsatt

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0093.4 LEMS-1± 2.00

21R02:3+21R02:4

Samlingsprov gjort av ALS

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-006

2021-10-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-METAXAC1mg/kg TS 1.0010.9 PRENVIPACK± 2.19

Ba, barium S-METAXAC1mg/kg TS 0.20640 PRENVIPACK± 128

Cd, kadmium S-METAXAC1mg/kg TS 0.100.78 PRENVIPACK± 0.16

Co, kobolt S-METAXAC1mg/kg TS 0.103.09 PRENVIPACK± 0.62

Cr, krom S-METAXAC1mg/kg TS 0.2527.1 PRENVIPACK± 5.42

Cu, koppar S-METAXAC1mg/kg TS 0.1053.8 PRENVIPACK± 10.8

Hg, kvicksilver S-METAXAC1mg/kg TS 0.20<0.20 PRENVIPACK----

Mo, molybden S-METAXAC1mg/kg TS 0.406.42 PRENVIPACK± 1.28

Ni, nickel S-METAXAC1mg/kg TS 1.010.2 PRENVIPACK± 2.0

Pb, bly S-METAXAC1mg/kg TS 1.062.6 PRENVIPACK± 12.5

Sn, tenn S-METAXAC1mg/kg TS 1.021.1 PRENVIPACK± 4.2

V, vanadin S-METAXAC1mg/kg TS 0.1054.3 PRENVIPACK± 10.8

Zn, zink S-METAXAC1mg/kg TS 1.0352 PRENVIPACK± 70.5

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 S-ALIGMSmg/kg TS 10.0<5.0 PRENVIPACK----

alifater >C8-C10 S-ALIGMSmg/kg TS 10.0<10.0 PRENVIPACK----

alifater >C10-C12 S-SPIGMS03mg/kg TS 10<10 PRENVIPACK----

alifater >C12-C16 S-SPIGMS03mg/kg TS 10<10 PRENVIPACK----

alifater >C16-C35 S-SPIGMS03mg/kg TS 10213 PRENVIPACK----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 S-SPIGMS03mg/kg TS 0.4800.294 PRENVIPACK----

aromater >C10-C16 S-SPIGMS03mg/kg TS 1.240.904 PRENVIPACK----

metylpyrener/metylfluorantener S-SPIGMS03mg/kg TS 1.0<1.0 PRENVIPACK----

metylkrysener/metylbens(a)antracener S-SPIGMS03mg/kg TS 1.0<1.0 PRENVIPACK----

aromater >C16-C35 S-SPIGMS03mg/kg TS 1.0<1.0 PRENVIPACK----

BTEX
bensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0200<0.0200 PRENVIPACK----

toluen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.100<0.100 PRENVIPACK----

etylbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

summa xylener S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0150<0.0150 PRENVIPACK----

summa BTEX S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0850<0.0850 PRENVIPACK----

m,p-xylen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

o-xylen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

acenaftylen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

acenaften S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.188 PRENVIPACK± 0.047

fluoren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.355 PRENVIPACK± 0.089

fenantren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.791 PRENVIPACK± 0.198

antracen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

fluoranten S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.594 PRENVIPACK± 0.149

pyren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.484 PRENVIPACK± 0.121

Bilaga 4
Analysrapport Jord & Grundvatten
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Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(a)antracen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.212 PRENVIPACK± 0.053

krysen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.225 PRENVIPACK± 0.056

bens(b)fluoranten S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.315 PRENVIPACK± 0.079

bens(k)fluoranten S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

bens(a)pyren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.105 PRENVIPACK± 0.026

dibens(a,h)antracen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

bens(g,h,i)perylen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.082 PRENVIPACK± 0.021

indeno(1,2,3,cd)pyren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.099 PRENVIPACK± 0.025

summa PAH 16 S-SPIGMS03mg/kg TS 0.6403.45 PRENVIPACK----

summa cancerogena PAH S-SPIGMS03mg/kg TS 0.2800.956 PRENVIPACK----

summa övriga PAH S-SPIGMS03mg/kg TS 0.3602.49 PRENVIPACK----

summa PAH L S-SPIGMS03mg/kg TS 0.1200.188 PRENVIPACK----

summa PAH M S-SPIGMS03mg/kg TS 0.202.22 PRENVIPACK----

summa PAH H S-SPIGMS03mg/kg TS 0.3201.04 PRENVIPACK----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0180 PRENVIPACK----

PCB 52 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 101 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 118 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 138 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 153 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 180 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

summa PCB 7 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0110<0.0180 PRENVIPACK----

Halogenerade volatila organiska föreningar
monoklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

1,2-diklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

1,3-diklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

1,4-diklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

1,2,3-triklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

1,2,4-triklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.030<0.030 PRENVIPACK----

1,3,5-triklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.050<0.050 PRENVIPACK----

diklormetan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

1,1-dikloretan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

1,2-dikloretan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.100<0.100 PRENVIPACK----

1,2-diklorpropan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.10<0.10 PRENVIPACK----

kloroform S-VOCGMS07mg/kg TS 0.030<0.030 PRENVIPACK----

tetraklormetan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

cis-1,2-dikloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0200<0.0200 PRENVIPACK----

trans-1,2-dikloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0100<0.0100 PRENVIPACK----

1,1,1-trikloretan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

1,1,2-trikloretan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.040<0.040 PRENVIPACK----

trikloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

tetrakloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

vinylklorid S-VOCGMS07mg/kg TS 0.100<0.100 PRENVIPACK----

1,1-dikloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0100<0.0100 PRENVIPACK----

summa 3 diklorbensener S-VOCGMS07mg/kg TS 0.030<0.030 PRENVIPACK----

summa 3 triklorbensener S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0500<0.0500 PRENVIPACK----

Ickehalogenerade volatila organiska föreningar
MTBE (metyl-tert-butyleter) S-VOCGMS07mg/kg TS 0.050<0.050 PRENVIPACK----

styren S-VOCGMS07mg/kg TS 0.040<0.040 PRENVIPACK----

Klororganiska pesticider
o,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

p,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

o,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

p,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

o,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

p,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

aldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

Bilaga 4
Analysrapport Jord & Grundvatten
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dieldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

endrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

isodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

telodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

alfa-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

beta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

gamma-HCH (lindan) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0100<0.0100 PRENVIPACK----

heptaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

cis-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

trans-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

alfa-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

1,2,3,4-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

pentaklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

hexaklorbensen (HCB) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0050<0.0050 PRENVIPACK----

diklobenil S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

kvintozen + pentakloranalin S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

hexakloretan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

summa 3 tetraklorbensener S-OCPECD01mg/kg TS 0.0150<0.0150 PRENVIPACK----

Klorfenoler
2-monoklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

3-monoklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

4-monoklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,4+2,5-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.040<0.040 PRENVIPACK----

2,6-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

3,4-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

3,5-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,4-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,5-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,6-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,4,5-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,4,6-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

3,4,5-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,5,6-tetraklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,4,5-tetraklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,4,6-tetraklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

pentaklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.0200<0.0200 PRENVIPACK----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1068.9 PRTS105± 4.16

Samlingsprov gjort av ALS Scandinavia

21R02:6ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-007

2021-10-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.50014.8 LEMS-1± 1.5

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00144 LEMS-1± 14

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.328 LEMS-1± 0.033

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1009.00 LEMS-1± 0.90

Bilaga 4
Analysrapport Jord & Grundvatten
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Metaller och grundämnen - Fortsatt

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20044.6 LEMS-1± 4.5

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30043.8 LEMS-1± 4.4

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20025.6 LEMS-1± 2.6

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0022.5 LEMS-1± 2.3

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20050.1 LEMS-1± 5.0

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00107 LEMS-1± 11

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2023 STOJ-21H± 14

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.15 STOJ-21H± 0.08

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.18 STOJ-21H± 0.08

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.12 STOJ-21H± 0.07

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21H----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.45 * STOJ-21H----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21H----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.250.45 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21H----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0052.6 STMS-1± 3.16

TOC S-TOC1-IR% TS 0.102.68 CSTOC± 0.40

21R03:1ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-008

2021-10-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5002.63 LEMS-1± 0.26

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00109 LEMS-1± 11

Bilaga 4
Analysrapport Jord & Grundvatten
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Metaller och grundämnen - Fortsatt

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.450 LEMS-1± 0.045

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1005.18 LEMS-1± 0.52

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20018.8 LEMS-1± 1.9

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30017.1 LEMS-1± 1.7

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20010.7 LEMS-1± 1.1

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0078.8 LEMS-1± 7.9

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20025.3 LEMS-1± 2.5

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00117 LEMS-1± 12

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21H----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21H----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21H----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21H----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0087.8 STMS-1± 5.27

21R03:3ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-009

2021-10-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5002.88 LEMS-1± 0.29

Bilaga 4
Analysrapport Jord & Grundvatten
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Metaller och grundämnen - Fortsatt

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0064.5 LEMS-1± 6.5

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.143 LEMS-1± 0.015

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1004.76 LEMS-1± 0.48

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20031.8 LEMS-1± 3.2

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30010.6 LEMS-1± 1.1

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20010.2 LEMS-1± 1.0

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0018.0 LEMS-1± 1.8

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20019.3 LEMS-1± 1.9

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0052.5 LEMS-1± 5.3

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21H----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21H----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21H----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21H----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0088.7 STMS-1± 5.32

21R03:4ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-010

2021-10-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen

Bilaga 4
Analysrapport Jord & Grundvatten

Miljöteknisk markundersökning Cirkusplatsen

1320057423
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Ordernummer :

:Kund

ST2130927

Ramboll Sweden AB

Metaller och grundämnen - Fortsatt

As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5003.35 LEMS-1± 0.34

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0074.6 LEMS-1± 7.5

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.140 LEMS-1± 0.015

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1004.99 LEMS-1± 0.50

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20020.0 LEMS-1± 2.0

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30013.8 LEMS-1± 1.4

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20010.6 LEMS-1± 1.1

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0020.3 LEMS-1± 2.0

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20021.5 LEMS-1± 2.2

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0060.5 LEMS-1± 6.1

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.12 STOJ-21H± 0.07

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.10 STOJ-21H± 0.06

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.08 STOJ-21H± 0.05

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21H----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.280.08 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.22 * STOJ-21H----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21H----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.250.22 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.330.08 * STOJ-21H----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0086.5 STMS-1± 5.19

21R04:1ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-011

2021-10-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Bilaga 4
Analysrapport Jord & Grundvatten

Miljöteknisk markundersökning Cirkusplatsen

1320057423
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Ordernummer :

:Kund

ST2130927

Ramboll Sweden AB

Provberedning - Fortsatt

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.61 LEMS-1± 0.16

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0077.7 LEMS-1± 7.8

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.206 LEMS-1± 0.021

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1008.78 LEMS-1± 0.88

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20035.5 LEMS-1± 3.6

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30038.3 LEMS-1± 3.8

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20025.0 LEMS-1± 2.5

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0023.6 LEMS-1± 2.4

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20038.6 LEMS-1± 3.9

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00114 LEMS-1± 11

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21H----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21H----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21H----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21H----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0092.7 STMS-1± 5.56

21R04:2ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-012

2021-10-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning

Bilaga 4
Analysrapport Jord & Grundvatten

Miljöteknisk markundersökning Cirkusplatsen

1320057423
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Ordernummer :

:Kund

ST2130927

Ramboll Sweden AB

Provberedning - Fortsatt

Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.93 LEMS-1± 0.19

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00187 LEMS-1± 19

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.496 LEMS-1± 0.050

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1003.78 LEMS-1± 0.38

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20020.0 LEMS-1± 2.0

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30017.2 LEMS-1± 1.7

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20010.4 LEMS-1± 1.0

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0071.0 LEMS-1± 7.1

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20027.4 LEMS-1± 2.7

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00231 LEMS-1± 23

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21H----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21H----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21H----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21H----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0092.0 STMS-1± 5.52

21R05:1ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-013

2021-10-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Bilaga 4
Analysrapport Jord & Grundvatten

Miljöteknisk markundersökning Cirkusplatsen

1320057423
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Ordernummer :

:Kund

ST2130927

Ramboll Sweden AB

Provberedning - Fortsatt

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5004.03 LEMS-1± 0.40

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00122 LEMS-1± 12

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.383 LEMS-1± 0.039

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.10012.4 LEMS-1± 1.2

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.200119 LEMS-1± 12

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3002890 LEMS-1± 289

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20024.6 LEMS-1± 2.5

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0086.6 LEMS-1± 8.7

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.200107 LEMS-1± 11

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.001550 LEMS-1± 155

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.17 STOJ-21H± 0.08

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21H----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.17 * STOJ-21H----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.150.17 * STOJ-21H----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21H----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0091.5 STMS-1± 5.49

21R05:2ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-014

2021-10-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Torrsubstans
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0082.5 STTS105± 4.95

Bilaga 4
Analysrapport Jord & Grundvatten

Miljöteknisk markundersökning Cirkusplatsen

1320057423
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Ordernummer :

:Kund

ST2130927

Ramboll Sweden AB

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 * STOJ-2A----

21R05:4ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-015

2021-10-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-METAXAC1mg/kg TS 1.006.61 PRENVIPACK± 1.32

Ba, barium S-METAXAC1mg/kg TS 0.20152 PRENVIPACK± 30.4

Cd, kadmium S-METAXAC1mg/kg TS 0.100.36 PRENVIPACK± 0.07

Co, kobolt S-METAXAC1mg/kg TS 0.108.69 PRENVIPACK± 1.74

Cr, krom S-METAXAC1mg/kg TS 0.2534.1 PRENVIPACK± 6.83

Cu, koppar S-METAXAC1mg/kg TS 0.1084.0 PRENVIPACK± 16.8

Hg, kvicksilver S-METAXAC1mg/kg TS 0.20<0.20 PRENVIPACK----

Mo, molybden S-METAXAC1mg/kg TS 0.401.81 PRENVIPACK± 0.36

Ni, nickel S-METAXAC1mg/kg TS 1.036.2 PRENVIPACK± 7.2

Pb, bly S-METAXAC1mg/kg TS 1.076.2 PRENVIPACK± 15.2

Sn, tenn S-METAXAC1mg/kg TS 1.026.0 PRENVIPACK± 5.2

V, vanadin S-METAXAC1mg/kg TS 0.1086.3 PRENVIPACK± 17.2

Zn, zink S-METAXAC1mg/kg TS 1.0659 PRENVIPACK± 132

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 S-ALIGMSmg/kg TS 10.0<5.0 PRENVIPACK----

alifater >C8-C10 S-ALIGMSmg/kg TS 10.0<10.0 PRENVIPACK----

alifater >C10-C12 S-SPIGMS03mg/kg TS 10<10 PRENVIPACK----

alifater >C12-C16 S-SPIGMS03mg/kg TS 10<10 PRENVIPACK----

alifater >C16-C35 S-SPIGMS03mg/kg TS 1023 PRENVIPACK----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 S-SPIGMS03mg/kg TS 0.480<0.480 PRENVIPACK----

aromater >C10-C16 S-SPIGMS03mg/kg TS 1.24<1.24 PRENVIPACK----

metylpyrener/metylfluorantener S-SPIGMS03mg/kg TS 1.0<1.0 PRENVIPACK----

metylkrysener/metylbens(a)antracener S-SPIGMS03mg/kg TS 1.0<1.0 PRENVIPACK----

aromater >C16-C35 S-SPIGMS03mg/kg TS 1.0<1.0 PRENVIPACK----

BTEX
bensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0200<0.0200 PRENVIPACK----

toluen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.100<0.100 PRENVIPACK----

etylbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

summa xylener S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0150<0.0150 PRENVIPACK----

summa BTEX S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0850<0.0850 PRENVIPACK----

m,p-xylen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

o-xylen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

acenaftylen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

acenaften S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

fluoren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

fenantren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

antracen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

fluoranten S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

pyren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----
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Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(a)antracen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

krysen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

bens(b)fluoranten S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

bens(k)fluoranten S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

bens(a)pyren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

dibens(a,h)antracen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

bens(g,h,i)perylen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

indeno(1,2,3,cd)pyren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

summa PAH 16 S-SPIGMS03mg/kg TS 0.640<0.640 PRENVIPACK----

summa cancerogena PAH S-SPIGMS03mg/kg TS 0.280<0.280 PRENVIPACK----

summa övriga PAH S-SPIGMS03mg/kg TS 0.360<0.360 PRENVIPACK----

summa PAH L S-SPIGMS03mg/kg TS 0.120<0.120 PRENVIPACK----

summa PAH M S-SPIGMS03mg/kg TS 0.20<0.20 PRENVIPACK----

summa PAH H S-SPIGMS03mg/kg TS 0.320<0.320 PRENVIPACK----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 52 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 101 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.00300.0229 PRENVIPACK± 0.0069

PCB 118 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.00300.0078 PRENVIPACK± 0.0023

PCB 138 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.00300.0678 PRENVIPACK± 0.0203

PCB 153 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.00300.0486 PRENVIPACK± 0.0146

PCB 180 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.00300.0338 PRENVIPACK± 0.0101

summa PCB 7 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.01100.181 PRENVIPACK± 0.0543

Halogenerade volatila organiska föreningar
monoklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

1,2-diklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

1,3-diklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

1,4-diklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

1,2,3-triklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

1,2,4-triklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.030<0.030 PRENVIPACK----

1,3,5-triklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.050<0.050 PRENVIPACK----

diklormetan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

1,1-dikloretan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

1,2-dikloretan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.100<0.100 PRENVIPACK----

1,2-diklorpropan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.10<0.10 PRENVIPACK----

kloroform S-VOCGMS07mg/kg TS 0.030<0.030 PRENVIPACK----

tetraklormetan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

cis-1,2-dikloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0200<0.0200 PRENVIPACK----

trans-1,2-dikloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0100<0.0100 PRENVIPACK----

1,1,1-trikloretan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

1,1,2-trikloretan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.040<0.040 PRENVIPACK----

trikloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

tetrakloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

vinylklorid S-VOCGMS07mg/kg TS 0.100<0.100 PRENVIPACK----

1,1-dikloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0100<0.0100 PRENVIPACK----

summa 3 diklorbensener S-VOCGMS07mg/kg TS 0.030<0.030 PRENVIPACK----

summa 3 triklorbensener S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0500<0.0500 PRENVIPACK----

Ickehalogenerade volatila organiska föreningar
MTBE (metyl-tert-butyleter) S-VOCGMS07mg/kg TS 0.050<0.050 PRENVIPACK----

styren S-VOCGMS07mg/kg TS 0.040<0.040 PRENVIPACK----

Klororganiska pesticider
o,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

p,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

o,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

p,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

o,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

p,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

aldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----
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dieldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

endrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

isodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

telodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

alfa-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

beta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

gamma-HCH (lindan) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0100<0.0100 PRENVIPACK----

heptaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

cis-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

trans-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

alfa-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

1,2,3,4-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

pentaklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

hexaklorbensen (HCB) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0050<0.0050 PRENVIPACK----

diklobenil S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

kvintozen + pentakloranalin S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

hexakloretan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

summa 3 tetraklorbensener S-OCPECD01mg/kg TS 0.0150<0.0150 PRENVIPACK----

Klorfenoler
2-monoklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

3-monoklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

4-monoklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,4+2,5-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.040<0.040 PRENVIPACK----

2,6-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

3,4-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

3,5-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,4-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,5-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,6-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,4,5-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,4,6-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

3,4,5-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,5,6-tetraklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,4,5-tetraklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,4,6-tetraklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

pentaklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.02000.166 PRENVIPACK± 0.0414

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1074.0 PRTS105± 4.47

21R06:1ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-016

2021-10-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5003.16 LEMS-1± 0.32

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0095.6 LEMS-1± 9.6

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.193 LEMS-1± 0.020

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1005.02 LEMS-1± 0.50

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20037.3 LEMS-1± 3.7
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Analysrapport Jord & Grundvatten

Miljöteknisk markundersökning Cirkusplatsen

1320057423



18 av 32:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2130927

Ramboll Sweden AB

Metaller och grundämnen - Fortsatt

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.300138 LEMS-1± 14

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20011.1 LEMS-1± 1.1

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.00743 LEMS-1± 74

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20027.4 LEMS-1± 2.7

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0074.8 LEMS-1± 7.5

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21H----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21H----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21H----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21H----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0083.2 STMS-1± 5.00

21R06:3ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-017

2021-10-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.50017.3 LEMS-1± 1.7

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00479 LEMS-1± 48

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1001.91 LEMS-1± 0.19

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.10011.1 LEMS-1± 1.1
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Metaller och grundämnen - Fortsatt

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20029.8 LEMS-1± 3.0

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.300397 LEMS-1± 40

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.2000.680 LEMS-1± 0.140

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20029.8 LEMS-1± 3.0

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.00322 LEMS-1± 32

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20032.6 LEMS-1± 3.3

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.003090 LEMS-1± 309

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21H----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21H----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21H----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21H----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0079.4 STMS-1± 4.76

TOC S-TOC1-IR% TS 0.101.78 CSTOC± 0.27

21R06:5ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-018

2021-10-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00150 PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00150 PROJ-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Perfluorerade ämnen - Fortsatt

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1052.8 PRTS105± 3.20

21R06:6ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-019

2021-10-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-METAXAC1mg/kg TS 1.002.17 PRENVIPACK± 0.43

Ba, barium S-METAXAC1mg/kg TS 0.2061.4 PRENVIPACK± 12.3

Cd, kadmium S-METAXAC1mg/kg TS 0.100.23 PRENVIPACK± 0.04

Co, kobolt S-METAXAC1mg/kg TS 0.108.30 PRENVIPACK± 1.66

Cr, krom S-METAXAC1mg/kg TS 0.2539.6 PRENVIPACK± 7.92

Cu, koppar S-METAXAC1mg/kg TS 0.1026.8 PRENVIPACK± 5.36

Hg, kvicksilver S-METAXAC1mg/kg TS 0.20<0.20 PRENVIPACK----

Mo, molybden S-METAXAC1mg/kg TS 0.401.17 PRENVIPACK± 0.23

Ni, nickel S-METAXAC1mg/kg TS 1.022.6 PRENVIPACK± 4.5

Pb, bly S-METAXAC1mg/kg TS 1.014.8 PRENVIPACK± 3.0

Sn, tenn S-METAXAC1mg/kg TS 1.01.3 PRENVIPACK± 0.3

V, vanadin S-METAXAC1mg/kg TS 0.1037.4 PRENVIPACK± 7.47

Zn, zink S-METAXAC1mg/kg TS 1.095.4 PRENVIPACK± 19.1

Alifatiska föreningar
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Alifatiska föreningar - Fortsatt

alifater >C5-C8 S-ALIGMSmg/kg TS 10.0<5.7 PRENVIPACK----

alifater >C8-C10 S-ALIGMSmg/kg TS 10.0<10.0 PRENVIPACK----

alifater >C10-C12 S-SPIGMS03mg/kg TS 10<10 PRENVIPACK----

alifater >C12-C16 S-SPIGMS03mg/kg TS 10<10 PRENVIPACK----

alifater >C16-C35 S-SPIGMS03mg/kg TS 1035 PRENVIPACK----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 S-SPIGMS03mg/kg TS 0.480<0.480 PRENVIPACK----

aromater >C10-C16 S-SPIGMS03mg/kg TS 1.24<1.24 PRENVIPACK----

metylpyrener/metylfluorantener S-SPIGMS03mg/kg TS 1.0<1.0 PRENVIPACK----

metylkrysener/metylbens(a)antracener S-SPIGMS03mg/kg TS 1.0<1.0 PRENVIPACK----

aromater >C16-C35 S-SPIGMS03mg/kg TS 1.0<1.0 PRENVIPACK----

BTEX
bensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0200<0.0200 PRENVIPACK----

toluen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.100<0.100 PRENVIPACK----

etylbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.023 PRENVIPACK----

summa xylener S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0150<0.0170 PRENVIPACK----

summa BTEX S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0850<0.0885 PRENVIPACK----

m,p-xylen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.023 PRENVIPACK----

o-xylen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.011 PRENVIPACK----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

acenaftylen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

acenaften S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

fluoren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

fenantren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

antracen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

fluoranten S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

pyren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

bens(a)antracen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

krysen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

bens(b)fluoranten S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

bens(k)fluoranten S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

bens(a)pyren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

dibens(a,h)antracen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

bens(g,h,i)perylen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

indeno(1,2,3,cd)pyren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

summa PAH 16 S-SPIGMS03mg/kg TS 0.640<0.640 PRENVIPACK----

summa cancerogena PAH S-SPIGMS03mg/kg TS 0.280<0.280 PRENVIPACK----

summa övriga PAH S-SPIGMS03mg/kg TS 0.360<0.360 PRENVIPACK----

summa PAH L S-SPIGMS03mg/kg TS 0.120<0.120 PRENVIPACK----

summa PAH M S-SPIGMS03mg/kg TS 0.20<0.20 PRENVIPACK----

summa PAH H S-SPIGMS03mg/kg TS 0.320<0.320 PRENVIPACK----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 52 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 101 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 118 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 138 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 153 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 180 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

summa PCB 7 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0110<0.0105 PRENVIPACK----

Halogenerade volatila organiska föreningar
monoklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.011 PRENVIPACK----

1,2-diklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.023 PRENVIPACK----

1,3-diklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.023 PRENVIPACK----

1,4-diklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.023 PRENVIPACK----

1,2,3-triklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

1,2,4-triklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.030<0.034 PRENVIPACK----

1,3,5-triklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.050<0.050 PRENVIPACK----

Bilaga 4
Analysrapport Jord & Grundvatten

Miljöteknisk markundersökning Cirkusplatsen

1320057423



22 av 32:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2130927

Ramboll Sweden AB
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diklormetan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

1,1-dikloretan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.011 PRENVIPACK----

1,2-dikloretan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.100<0.100 PRENVIPACK----

1,2-diklorpropan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.10<0.11 PRENVIPACK----

kloroform S-VOCGMS07mg/kg TS 0.030<0.030 PRENVIPACK----

tetraklormetan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.011 PRENVIPACK----

cis-1,2-dikloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0200<0.0200 PRENVIPACK----

trans-1,2-dikloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0100<0.0100 PRENVIPACK----

1,1,1-trikloretan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.011 PRENVIPACK----

1,1,2-trikloretan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.040<0.040 PRENVIPACK----

trikloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.011 PRENVIPACK----

tetrakloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

vinylklorid S-VOCGMS07mg/kg TS 0.100<0.100 PRENVIPACK----

1,1-dikloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0100<0.0100 PRENVIPACK----

summa 3 diklorbensener S-VOCGMS07mg/kg TS 0.030<0.034 PRENVIPACK----

summa 3 triklorbensener S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0500<0.0520 PRENVIPACK----

Ickehalogenerade volatila organiska föreningar
MTBE (metyl-tert-butyleter) S-VOCGMS07mg/kg TS 0.050<0.056 PRENVIPACK----

styren S-VOCGMS07mg/kg TS 0.040<0.045 PRENVIPACK----

Klororganiska pesticider
o,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

p,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

o,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

p,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

o,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

p,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

aldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

dieldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

endrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

isodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

telodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

alfa-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

beta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

gamma-HCH (lindan) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0100<0.0100 PRENVIPACK----

heptaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

cis-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

trans-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

alfa-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

1,2,3,4-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

pentaklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

hexaklorbensen (HCB) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0050<0.0050 PRENVIPACK----

diklobenil S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

kvintozen + pentakloranalin S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

hexakloretan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

summa 3 tetraklorbensener S-OCPECD01mg/kg TS 0.0150<0.0150 PRENVIPACK----

Klorfenoler
2-monoklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

3-monoklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

4-monoklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,4+2,5-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.040<0.040 PRENVIPACK----

2,6-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

3,4-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

3,5-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,4-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,5-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,6-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----
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2,4,5-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,4,6-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

3,4,5-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,5,6-tetraklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,4,5-tetraklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,4,6-tetraklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

pentaklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.0200<0.0200 PRENVIPACK----

21R07:1ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-020

2021-10-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5007.16 LEMS-1± 0.72

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00301 LEMS-1± 30

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1001.47 LEMS-1± 0.15

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.10018.2 LEMS-1± 1.8

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.200219 LEMS-1± 22

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30073.4 LEMS-1± 7.4

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20025.3 LEMS-1± 2.5

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.00119 LEMS-1± 12

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20070.2 LEMS-1± 7.0

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00380 LEMS-1± 38

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.22 STOJ-21H± 0.10

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.37 STOJ-21H± 0.14

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.25 STOJ-21H± 0.10

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.20 STOJ-21H± 0.08

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.24 STOJ-21H± 0.09

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.29 STOJ-21H± 0.11

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.14 STOJ-21H± 0.06

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.20 STOJ-21H± 0.08

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.13 STOJ-21H± 0.07

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.10 STOJ-21H± 0.06
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summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.52.1 STOJ-21H± 1.0

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.281.17 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.97 * STOJ-21H----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21H----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.250.84 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.331.30 * STOJ-21H----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0085.1 STMS-1± 5.10

21R07:3ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-021

2021-10-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5003.02 LEMS-1± 0.30

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00267 LEMS-1± 27

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.383 LEMS-1± 0.039

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1007.83 LEMS-1± 0.78

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20066.9 LEMS-1± 6.7

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30028.5 LEMS-1± 2.9

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.2000.208 LEMS-1± 0.043

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20014.1 LEMS-1± 1.4

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.00460 LEMS-1± 46

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20038.0 LEMS-1± 3.8

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00140 LEMS-1± 14

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0078.1 LEMS-1± 2.00

21R07:5ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-022

2021-10-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.50022.6 LEMS-1± 2.3

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00125 LEMS-1± 13

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.366 LEMS-1± 0.037

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1008.94 LEMS-1± 0.90

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20087.5 LEMS-1± 8.8

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.300163 LEMS-1± 16

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.2003.65 LEMS-1± 0.75

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20029.6 LEMS-1± 3.0

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0062.5 LEMS-1± 6.3

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20032.1 LEMS-1± 3.2

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00211 LEMS-1± 21

Alifatiska föreningar
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alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2027 STOJ-21H± 15

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.15 STOJ-21H± 0.08

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.40 STOJ-21H± 0.15

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.15 STOJ-21H± 0.08

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.81 STOJ-21H± 0.26

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.58 STOJ-21H± 0.20

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.41 STOJ-21H± 0.14

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.45 STOJ-21H± 0.15

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.52 STOJ-21H± 0.17

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.23 STOJ-21H± 0.09

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.31 STOJ-21H± 0.11

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.24 STOJ-21H± 0.10

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.20 STOJ-21H± 0.08

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.54.4 STOJ-21H± 1.7

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.282.12 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.452.33 * STOJ-21H----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.150.15 * STOJ-21H----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.251.94 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.332.36 * STOJ-21H----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0068.5 STMS-1± 4.11

21R08:1ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-023

2021-10-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Torrsubstans
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0089.2 STTS105± 5.35

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.02.1 * STOJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.01.3 * STOJ-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.03.4 STOJ-21H± 1.4

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.32 STOJ-21H± 0.12

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----
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fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.70 STOJ-21H± 0.23

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.27 STOJ-21H± 0.11

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.103.53 STOJ-21H± 1.02

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.103.58 STOJ-21H± 1.04

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.081.79 STOJ-21H± 0.53

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.081.98 STOJ-21H± 0.58

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.083.36 STOJ-21H± 0.97

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.77 STOJ-21H± 0.24

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.082.61 STOJ-21H± 0.76

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.33 STOJ-21H± 0.12

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.102.03 STOJ-21H± 0.60

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.081.40 STOJ-21H± 0.42

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.522.7 STOJ-21H± 6.8

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.2812.2 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.4510.4 * STOJ-21H----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.150.32 * STOJ-21H----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.258.08 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.3314.3 * STOJ-21H----

21R08:2ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-024

2021-10-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5002.15 LEMS-1± 0.22

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00181 LEMS-1± 18

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.572 LEMS-1± 0.057

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1004.04 LEMS-1± 0.41

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20021.8 LEMS-1± 2.2

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30026.5 LEMS-1± 2.7

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20010.1 LEMS-1± 1.0

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0046.6 LEMS-1± 4.7

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20020.8 LEMS-1± 2.1

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00345 LEMS-1± 35

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----
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fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.11 STOJ-21H± 0.06

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.47 STOJ-21H± 0.17

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.43 STOJ-21H± 0.15

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.17 STOJ-21H± 0.07

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.22 STOJ-21H± 0.09

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.27 STOJ-21H± 0.10

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.12 STOJ-21H± 0.06

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.21 STOJ-21H± 0.09

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.18 STOJ-21H± 0.08

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.12 STOJ-21H± 0.06

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.52.3 STOJ-21H± 1.1

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.281.11 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.451.19 * STOJ-21H----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21H----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.251.01 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.331.29 * STOJ-21H----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 * STOJ-2A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0087.1 STMS-1± 5.23

21R08:5ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-025

2021-10-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-METAXAC1mg/kg TS 1.003.90 PRENVIPACK± 0.78

Ba, barium S-METAXAC1mg/kg TS 0.20207 PRENVIPACK± 41.5

Cd, kadmium S-METAXAC1mg/kg TS 0.101.24 PRENVIPACK± 0.25

Co, kobolt S-METAXAC1mg/kg TS 0.105.42 PRENVIPACK± 1.08

Cr, krom S-METAXAC1mg/kg TS 0.2526.4 PRENVIPACK± 5.28

Cu, koppar S-METAXAC1mg/kg TS 0.1029.5 PRENVIPACK± 5.91

Hg, kvicksilver S-METAXAC1mg/kg TS 0.20<0.20 PRENVIPACK----

Mo, molybden S-METAXAC1mg/kg TS 0.401.55 PRENVIPACK± 0.31

Ni, nickel S-METAXAC1mg/kg TS 1.014.9 PRENVIPACK± 3.0

Pb, bly S-METAXAC1mg/kg TS 1.054.7 PRENVIPACK± 10.9

Sn, tenn S-METAXAC1mg/kg TS 1.03.7 PRENVIPACK± 0.7

V, vanadin S-METAXAC1mg/kg TS 0.1023.2 PRENVIPACK± 4.63

Zn, zink S-METAXAC1mg/kg TS 1.01080 PRENVIPACK± 216

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 S-ALIGMSmg/kg TS 10.0<5.0 PRENVIPACK----

alifater >C8-C10 S-ALIGMSmg/kg TS 10.0<10.0 PRENVIPACK----

alifater >C10-C12 S-SPIGMS03mg/kg TS 10<10 PRENVIPACK----

alifater >C12-C16 S-SPIGMS03mg/kg TS 10<10 PRENVIPACK----

alifater >C16-C35 S-SPIGMS03mg/kg TS 1096 PRENVIPACK----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 S-SPIGMS03mg/kg TS 0.480<0.480 PRENVIPACK----
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aromater >C10-C16 S-SPIGMS03mg/kg TS 1.240.420 PRENVIPACK----

metylpyrener/metylfluorantener S-SPIGMS03mg/kg TS 1.0<1.0 PRENVIPACK----

metylkrysener/metylbens(a)antracener S-SPIGMS03mg/kg TS 1.0<1.0 PRENVIPACK----

aromater >C16-C35 S-SPIGMS03mg/kg TS 1.0<1.0 PRENVIPACK----

BTEX
bensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0200<0.0200 PRENVIPACK----

toluen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.100<0.100 PRENVIPACK----

etylbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

summa xylener S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0150<0.0150 PRENVIPACK----

summa BTEX S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0850<0.0850 PRENVIPACK----

m,p-xylen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

o-xylen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.089 PRENVIPACK± 0.022

acenaftylen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

acenaften S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.141 PRENVIPACK± 0.035

fluoren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.765 PRENVIPACK± 0.191

fenantren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0801.00 PRENVIPACK± 0.250

antracen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

fluoranten S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.469 PRENVIPACK± 0.117

pyren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.315 PRENVIPACK± 0.079

bens(a)antracen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

krysen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.099 PRENVIPACK± 0.025

bens(b)fluoranten S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.166 PRENVIPACK± 0.042

bens(k)fluoranten S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

bens(a)pyren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

dibens(a,h)antracen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

bens(g,h,i)perylen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

indeno(1,2,3,cd)pyren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

summa PAH 16 S-SPIGMS03mg/kg TS 0.6403.04 PRENVIPACK----

summa cancerogena PAH S-SPIGMS03mg/kg TS 0.2800.265 PRENVIPACK----

summa övriga PAH S-SPIGMS03mg/kg TS 0.3602.78 PRENVIPACK----

summa PAH L S-SPIGMS03mg/kg TS 0.1200.230 PRENVIPACK----

summa PAH M S-SPIGMS03mg/kg TS 0.202.55 PRENVIPACK----

summa PAH H S-SPIGMS03mg/kg TS 0.3200.265 PRENVIPACK----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 52 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 101 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 118 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 138 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 153 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 180 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

summa PCB 7 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0110<0.0105 PRENVIPACK----

Halogenerade volatila organiska föreningar
monoklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

1,2-diklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

1,3-diklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

1,4-diklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

1,2,3-triklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

1,2,4-triklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.030<0.030 PRENVIPACK----

1,3,5-triklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.050<0.050 PRENVIPACK----

diklormetan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

1,1-dikloretan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

1,2-dikloretan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.100<0.100 PRENVIPACK----

1,2-diklorpropan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.10<0.10 PRENVIPACK----

kloroform S-VOCGMS07mg/kg TS 0.030<0.030 PRENVIPACK----

tetraklormetan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----
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cis-1,2-dikloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0200<0.0200 PRENVIPACK----

trans-1,2-dikloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0100<0.0100 PRENVIPACK----

1,1,1-trikloretan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

1,1,2-trikloretan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.040<0.040 PRENVIPACK----

trikloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

tetrakloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

vinylklorid S-VOCGMS07mg/kg TS 0.100<0.100 PRENVIPACK----

1,1-dikloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0100<0.0100 PRENVIPACK----

summa 3 diklorbensener S-VOCGMS07mg/kg TS 0.030<0.030 PRENVIPACK----

summa 3 triklorbensener S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0500<0.0500 PRENVIPACK----

Ickehalogenerade volatila organiska föreningar
MTBE (metyl-tert-butyleter) S-VOCGMS07mg/kg TS 0.050<0.050 PRENVIPACK----

styren S-VOCGMS07mg/kg TS 0.040<0.040 PRENVIPACK----

Klororganiska pesticider
o,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

p,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

o,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

p,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

o,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

p,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

aldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

dieldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

endrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

isodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

telodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

alfa-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

beta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

gamma-HCH (lindan) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0100<0.0100 PRENVIPACK----

heptaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

cis-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

trans-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

alfa-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

1,2,3,4-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

pentaklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

hexaklorbensen (HCB) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0050<0.0050 PRENVIPACK----

diklobenil S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

kvintozen + pentakloranalin S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

hexakloretan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

summa 3 tetraklorbensener S-OCPECD01mg/kg TS 0.0150<0.0150 PRENVIPACK----

Klorfenoler
2-monoklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

3-monoklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

4-monoklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,4+2,5-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.040<0.040 PRENVIPACK----

2,6-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

3,4-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

3,5-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,4-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,5-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,6-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,4,5-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,4,6-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

3,4,5-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,5,6-tetraklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,4,5-tetraklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,4,6-tetraklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----
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Klorfenoler - Fortsatt

pentaklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.0200<0.0200 PRENVIPACK----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1077.7 PRTS105± 4.69
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Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Torkning av prov vid 50°C.S-PP-dry50

Jord siktas <2mm enligt ISO 11464:2006. Slam och sediment homogeniseras genom mortling.S-PP-siev/grind

Analys av metaller i jord, slam, sediment och byggnadsmaterial med ICP -SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA 

Method 200.8:1994 efter uppslutning av prov enligt S-PM59-HB.

S-SFMS-59

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.TS-105

Bestämning av TOC enligt direkt metod;  CSN ISO 10694, CSN EN 13137:2002, CSN EN 15936.S-TOC1-IR

Bestämning av alifatfraktionerna C5-C8 och C8-C10 enligt metod baserad på US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, 

US EPA 8015, ISO 22155, ISO 15009, CSN EN ISO 16558-1 och MADEP 2004, utgåva 1.1.

Metoden utförs med GC-FID och GC-MS.

S-ALIGMS

Bestämning av klorfenoler enligt metod baserad på US EPA 8041, US EPA 3500 and DIN ISO 14154.

Mätning utförs med GC-MS och GC-ECD.

S-CLPGMS01

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt metod baserad på CSN ISO 11465, CSN EN 12880 och CSN EN 14346:2007.S-DRY-GRCI

Bestämning av metaller efter uppslutning med HNO3 enligt metod baserad på US EPA 200.7, CSN EN ISO 11885, US EPA 

6010, SM 3120. Provupparbetning enligt metod baserad på US EPA 3050, CSN EN 13657, ISO 11466 kap. 10.3 till 10.16, 

10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 till 10.17.14.

Mätning utförs med  ICP-AES.

S-METAXAC1

Bestämning av klorerade pesticider enligt metod baserad på US EPA 8081 och ISO 10382.

Mätning utförs med GC-ECD.

S-OCPECD01

Bestämning av polyklorerade bifenyler PCB (7 st) enligt metod baserad på US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN 15527, 

ISO 18287, ISO 10382 och CSN EN 15308. Mätning utförs med GC-MS eller GC-MS/MS.

S-PCBGMS05

Bestämning av perfluorerade ämnen enligt metod baserad på DIN 38414-14. PFOS, PFHxS och PFOSA; summan grenade 

och linjära rapporteras.  

Mätning utförs med LC-MS/MS.

Provet homogeniseras innan upparbetning.

S-PFCLMS02

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner.

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA).

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS metod enligt SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(a,h)antracen och indeno(1,2,3,cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3,cd)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

PAH-summorna är definerade enligt direktiv från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

S-SPIGMS03

Bestämning av monocykliska aromatiska kolväten (BTEX), styren, MTBE, klorerade alifater samt mono-, di- och 

triklorbensener enligt metod baserad på US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, ISO 22155, ISO 15009, 

CSN EN ISO 16558-1 och MADEP 2004 utgåva 1.1.

Mätning utförs med GC-FID och GC-MS.

S-VOCGMS07

Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB7

Mätning utförs med GC-MS enligt metod baserad på SS-EN 17322:2020 utg1.

OJ-2a

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS enligt SIS/TK 535 N012 som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

SVOC-OJ-21

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.TS-105

Beredningsmetoder Metod

Upplösning i 7M salpetersyra i hotblock enligt SE-SOP-0021.S-PM59-HB

Torkning, siktning och och malning av prov till partikelstorlek < 0.07 mm.S-PPHOM.07*
Torkning, siktning och malning av prov till partikelstorlek <0,3 mm.S-PPHOM0.3*
Siktning och krossning av prov till partikelstorlek < 4 mm.S-PPHOM4*

Torkning och siktning av prov till partikelstorlek < 2 mmS-PPHOM2*
Siktning och krossning av prov till partikelstorlek < 4 mm.S-PPHOM4*
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Beredningsmetoder Metod

Delprov.PP-Delprov STHLM*

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

CS Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Česká Lípa, Bendlova 1687/7 Česká Lípa  Tjeckien 470 01 Ackrediterad av: CAI 

Ackrediteringsnummer: 1163

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030
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Analyscertifikat

Ordernummer : ST2132034 Sida : 1 av 9

Ramboll Sweden AB Cirkusplatsen, 1320057423ProjektKund : :

Martina Fastlund 13215242 BeställningsnummerKontaktperson 13215242: :

Krukmakargatan 21Adress Martina Fastlund 13215242Provtagare: :

118 51 Stockholm Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2021-11-15  13:35:

E-post martina.fastlund@ramboll.se 2021-11-18Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2021-11-30  16:05: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 2: :

PR2020SE-RAM-SVE0001 (OF191162)Offertnummer 2Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Laboratoriet tar 

inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan 

information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Orderkommentar
-

Prov ST2132034/001, Metod W-CLPGMS01 Provet (erna) innehöll sediment och dekanterades före analys.

Prov ST2132034/001,002 metod W-PCBGMS05, dekanterades före analys.

Om ett prov innehåller sediment dekanteras det före bestämning av flyktiga föreningar.

Prov ST2132034/001, metod W-SPIGMS04, innehåller en oljefilm, analysen utfördes på hela provet.

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige
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Analysresultat

21R06GVProvbeteckningMatris: GRUNDVATTEN

Laboratoriets provnummer ST2132034-001

2021-11-15 11:20Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Filtrering W-PP-filt- -Ja LEPP-FILTR045----

Provberedning
Uppslutning W-PV-AC- -Ja LEP-HNO3-AC----

Metaller och grundämnen
Sn, tenn W-SFMS-06µg/L 1.00<1 LEENVIPACK-DG----

As, arsenik W-SFMS-06µg/L 1.002.45 LEENVIPACK-DG± 0.28

Ba, barium W-SFMS-06µg/L 1.00618 LEENVIPACK-DG± 62

Cd, kadmium W-SFMS-06µg/L 0.200<0.2 LEENVIPACK-DG----

Co, kobolt W-SFMS-06µg/L 0.501.70 LEENVIPACK-DG± 0.19

Cr, krom W-SFMS-06µg/L 5.00<5 LEENVIPACK-DG----

Cu, koppar W-SFMS-06µg/L 1.008.14 LEENVIPACK-DG± 0.83

Hg, kvicksilver W-AFS-17V3bµg/L 0.02<0.02 LEENVIPACK-DG----

Mo, molybden W-SFMS-06µg/L 1.006.29 LEENVIPACK-DG± 0.63

Ni, nickel W-SFMS-06µg/L 3.0010.1 LEENVIPACK-DG± 1.0

Pb, bly W-SFMS-06µg/L 1.00<1 LEENVIPACK-DG----

V, vanadin W-SFMS-06µg/L 5.00<5 LEENVIPACK-DG----

Zn, zink W-SFMS-06µg/L 2.066.3 LEENVIPACK-DG± 8.4

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 W-ALIGMSµg/L 10<10 PRENVIPACK-DG----

alifater >C8-C10 W-ALIGMSµg/L 10.0<10.0 PRENVIPACK-DG----

alifater >C10-C12 W-SPIGMS04µg/L 10<10 PRENVIPACK-DG----

alifater >C12-C16 W-SPIGMS04µg/L 10<10 PRENVIPACK-DG----

alifater >C16-C35 W-SPIGMS04µg/L 10<10 PRENVIPACK-DG----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 W-SPIGMS04µg/L 1.00<0.35 PRENVIPACK-DG----

aromater >C10-C16 W-SPIGMS04µg/L 1.00<0.906 PRENVIPACK-DG----

metylpyrener/metylfluorantener W-SPIGMS04µg/L 1.0<1.0 PRENVIPACK-DG----

metylkrysener/metylbens(a)antracener W-SPIGMS04µg/L 1.0<1.0 PRENVIPACK-DG----

aromater >C16-C35 W-SPIGMS04µg/L 1.0<1.0 PRENVIPACK-DG----

BTEX
bensen W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PRENVIPACK-DG----

toluen W-VOCGMS01µg/L 0.50<0.50 PRENVIPACK-DG----

etylbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

summa xylener W-VOCGMS01µg/L 0.150<0.150 PRENVIPACK-DG----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.029 PRENVIPACK-DG----

acenaftylen W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.029 PRENVIPACK-DG----

acenaften W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.029 PRENVIPACK-DG----

fluoren W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.029 PRENVIPACK-DG----

fenantren W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.029 PRENVIPACK-DG----

antracen W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.029 PRENVIPACK-DG----

fluoranten W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.029 PRENVIPACK-DG----

pyren W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.029 PRENVIPACK-DG----

bens(a)antracen W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.029 PRENVIPACK-DG----

krysen W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.029 PRENVIPACK-DG----

bens(b)fluoranten W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.029 PRENVIPACK-DG----

bens(k)fluoranten W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.029 PRENVIPACK-DG----
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Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(a)pyren W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.029 PRENVIPACK-DG----

dibens(a,h)antracen W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.029 PRENVIPACK-DG----

bens(g,h,i)perylen W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.029 PRENVIPACK-DG----

indeno(1,2,3,cd)pyren W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.029 PRENVIPACK-DG----

summa PAH 16 W-SPIGMS04µg/L 0.080<0.232 PRENVIPACK-DG----

summa cancerogena PAH W-SPIGMS04µg/L 0.035<0.102 PRENVIPACK-DG----

summa övriga PAH W-SPIGMS04µg/L 0.045<0.130 PRENVIPACK-DG----

summa PAH L W-SPIGMS04µg/L 0.0150<0.0435 PRENVIPACK-DG----

summa PAH M W-SPIGMS04µg/L 0.0250<0.0725 PRENVIPACK-DG----

summa PAH H W-SPIGMS04µg/L 0.040<0.116 PRENVIPACK-DG----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 W-PCBGMS05µg/L 0.00110<0.00110 PRENVIPACK-DG----

PCB 52 W-PCBGMS05µg/L 0.00110<0.00110 PRENVIPACK-DG----

PCB 101 W-PCBGMS05µg/L 0.00110<0.00110 PRENVIPACK-DG----

PCB 118 W-PCBGMS05µg/L 0.00110<0.00110 PRENVIPACK-DG----

PCB 138 W-PCBGMS05µg/L 0.00120<0.00120 PRENVIPACK-DG----

PCB 153 W-PCBGMS05µg/L 0.00110<0.00110 PRENVIPACK-DG----

PCB 180 W-PCBGMS05µg/L 0.00110<0.00110 PRENVIPACK-DG----

summa PCB 7 W-PCBGMS05µg/L 0.00400<0.00390 PRENVIPACK-DG----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.050 PROV-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFAS, summa 11 W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.070 PROV-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra 

(MeFOSAA)

W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra (EtFOSAA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

Halogenerade volatila organiska föreningar
monoklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

1,2-diklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

1,3-diklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

1,4-diklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----
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1,2,3-triklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

1,2,4-triklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

1,3,5-triklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PRENVIPACK-DG----

diklormetan W-VOCGMS01µg/L 2.0<2.0 PRENVIPACK-DG----

1,1-dikloretan W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

1,2-dikloretan W-VOCGMS01µg/L 1.00<1.00 PRENVIPACK-DG----

1,2-diklorpropan W-VOCGMS01µg/L 1.0<1.0 PRENVIPACK-DG----

kloroform W-VOCGMS01µg/L 0.30<0.30 PRENVIPACK-DG----

tetraklormetan W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

1,1,1-trikloretan W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

1,1,2-trikloretan W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PRENVIPACK-DG----

cis-1,2-dikloreten W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

trans-1,2-dikloreten W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

trikloreten W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

tetrakloreten W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PRENVIPACK-DG----

vinylklorid W-VOCGMS01µg/L 1.00<1.00 PRENVIPACK-DG----

1,1-dikloreten W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

Ickehalogenerade volatila organiska föreningar
MTBE (metyl-tert-butyleter) W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PRENVIPACK-DG----

styren W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PRENVIPACK-DG----

Klororganiska pesticider
o,p'-DDD W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

p,p'-DDD W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

o,p'-DDE W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

p,p'-DDE W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

o,p'-DDT W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

p,p'-DDT W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

aldrin W-OCPECD01µg/L 0.0500<0.0500 PRENVIPACK-DG----

dieldrin W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

endrin W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

isodrin W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

telodrin W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

alfa-HCH W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

beta-HCH W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

gamma-HCH (lindan) W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

heptaklor W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

cis-heptaklorepoxid W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

trans-heptaklorepoxid W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

alfa-endosulfan W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

1,2,3,4-tetraklorbensen W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen W-OCPECD01µg/L 0.020<0.020 PRENVIPACK-DG----

pentaklorbensen W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

hexaklorbensen (HCB) W-OCPECD01µg/L 0.0050<0.0050 PRENVIPACK-DG----

hexakloretan W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

Klorfenoler
2-monoklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.100<0.100 PRENVIPACK-DG----

3-monoklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.100<0.100 PRENVIPACK-DG----

4-monoklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.100<0.100 PRENVIPACK-DG----

2,3-diklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

2,4+2,5-diklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.20<0.20 PRENVIPACK-DG----

2,6-diklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

3,4-diklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

3,5-diklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

2,3,4-triklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

2,3,5-triklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

2,3,6-triklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

2,4,5-triklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

2,4,6-triklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----
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3,4,5-triklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

2,3,5,6-tetraklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

2,3,4,5-tetraklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

2,3,4,6-tetraklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

pentaklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

21R08GVProvbeteckningMatris: GRUNDVATTEN

Laboratoriets provnummer ST2132034-002

2021-11-15 11:40Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Filtrering W-PP-filt- -Ja LEPP-FILTR045----

Provberedning
Uppslutning W-PV-AC- -Ja LEP-HNO3-AC----

Metaller och grundämnen
Sn, tenn W-SFMS-06µg/L 1.00<1 LEENVIPACK-DG----

As, arsenik W-SFMS-06µg/L 1.003.92 LEENVIPACK-DG± 0.41

Ba, barium W-SFMS-06µg/L 1.00517 LEENVIPACK-DG± 52

Cd, kadmium W-SFMS-06µg/L 0.200<0.2 LEENVIPACK-DG----

Co, kobolt W-SFMS-06µg/L 0.500.632 LEENVIPACK-DG± 0.102

Cr, krom W-SFMS-06µg/L 5.00<5 LEENVIPACK-DG----

Cu, koppar W-SFMS-06µg/L 1.00<1 LEENVIPACK-DG----

Hg, kvicksilver W-AFS-17V3bµg/L 0.02<0.02 LEENVIPACK-DG----

Mo, molybden W-SFMS-06µg/L 1.004.32 LEENVIPACK-DG± 0.44

Ni, nickel W-SFMS-06µg/L 3.00<3 LEENVIPACK-DG----

Pb, bly W-SFMS-06µg/L 1.00<1 LEENVIPACK-DG----

V, vanadin W-SFMS-06µg/L 5.00<5 LEENVIPACK-DG----

Zn, zink W-SFMS-06µg/L 2.010.3 LEENVIPACK-DG± 2.1

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 W-ALIGMSµg/L 10<10 PRENVIPACK-DG----

alifater >C8-C10 W-ALIGMSµg/L 10.0<10.0 PRENVIPACK-DG----

alifater >C10-C12 W-SPIGMS04µg/L 10<10 PRENVIPACK-DG----

alifater >C12-C16 W-SPIGMS04µg/L 10<10 PRENVIPACK-DG----

alifater >C16-C35 W-SPIGMS04µg/L 10<10 PRENVIPACK-DG----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 W-SPIGMS04µg/L 1.00<0.30 PRENVIPACK-DG----

aromater >C10-C16 W-SPIGMS04µg/L 1.000.065 PRENVIPACK-DG± 0.020

metylpyrener/metylfluorantener W-SPIGMS04µg/L 1.0<1.0 PRENVIPACK-DG----

metylkrysener/metylbens(a)antracener W-SPIGMS04µg/L 1.0<1.0 PRENVIPACK-DG----

aromater >C16-C35 W-SPIGMS04µg/L 1.0<1.0 PRENVIPACK-DG----

BTEX
bensen W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PRENVIPACK-DG----

toluen W-VOCGMS01µg/L 0.50<0.50 PRENVIPACK-DG----

etylbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

summa xylener W-VOCGMS01µg/L 0.150<0.150 PRENVIPACK-DG----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen W-SPIGMS04µg/L 0.0100.035 PRENVIPACK-DG± 0.010

acenaftylen W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

acenaften W-SPIGMS04µg/L 0.0100.062 PRENVIPACK-DG± 0.018

fluoren W-SPIGMS04µg/L 0.0100.223 PRENVIPACK-DG± 0.067

fenantren W-SPIGMS04µg/L 0.0100.080 PRENVIPACK-DG± 0.024

antracen W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

fluoranten W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

pyren W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

bens(a)antracen W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

krysen W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

bens(b)fluoranten W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----
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bens(k)fluoranten W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

bens(a)pyren W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

dibens(a,h)antracen W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

bens(g,h,i)perylen W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

indeno(1,2,3,cd)pyren W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

summa PAH 16 W-SPIGMS04µg/L 0.0800.400 PRENVIPACK-DG± 0.120

summa cancerogena PAH W-SPIGMS04µg/L 0.035<0.035 PRENVIPACK-DG----

summa övriga PAH W-SPIGMS04µg/L 0.0450.400 PRENVIPACK-DG± 0.120

summa PAH L W-SPIGMS04µg/L 0.01500.0970 PRENVIPACK-DG± 0.0291

summa PAH M W-SPIGMS04µg/L 0.02500.303 PRENVIPACK-DG± 0.0909

summa PAH H W-SPIGMS04µg/L 0.040<0.040 PRENVIPACK-DG----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 W-PCBGMS05µg/L 0.00110<0.00110 PRENVIPACK-DG----

PCB 52 W-PCBGMS05µg/L 0.00110<0.00110 PRENVIPACK-DG----

PCB 101 W-PCBGMS05µg/L 0.00110<0.00110 PRENVIPACK-DG----

PCB 118 W-PCBGMS05µg/L 0.00110<0.00110 PRENVIPACK-DG----

PCB 138 W-PCBGMS05µg/L 0.00120<0.00120 PRENVIPACK-DG----

PCB 153 W-PCBGMS05µg/L 0.00110<0.00110 PRENVIPACK-DG----

PCB 180 W-PCBGMS05µg/L 0.00110<0.00110 PRENVIPACK-DG----

summa PCB 7 W-PCBGMS05µg/L 0.00400<0.00390 PRENVIPACK-DG----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.080 PROV-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFAS, summa 11 W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.085 PROV-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra 

(MeFOSAA)

W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra (EtFOSAA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

Halogenerade volatila organiska föreningar
monoklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

1,2-diklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

1,3-diklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----
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1,4-diklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

1,2,3-triklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

1,2,4-triklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

1,3,5-triklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PRENVIPACK-DG----

diklormetan W-VOCGMS01µg/L 2.0<2.0 PRENVIPACK-DG----

1,1-dikloretan W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

1,2-dikloretan W-VOCGMS01µg/L 1.00<1.00 PRENVIPACK-DG----

1,2-diklorpropan W-VOCGMS01µg/L 1.0<1.0 PRENVIPACK-DG----

kloroform W-VOCGMS01µg/L 0.30<0.30 PRENVIPACK-DG----

tetraklormetan W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

1,1,1-trikloretan W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

1,1,2-trikloretan W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PRENVIPACK-DG----

cis-1,2-dikloreten W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

trans-1,2-dikloreten W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

trikloreten W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

tetrakloreten W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PRENVIPACK-DG----

vinylklorid W-VOCGMS01µg/L 1.00<1.00 PRENVIPACK-DG----

1,1-dikloreten W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

Ickehalogenerade volatila organiska föreningar
MTBE (metyl-tert-butyleter) W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PRENVIPACK-DG----

styren W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PRENVIPACK-DG----

Klororganiska pesticider
o,p'-DDD W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

p,p'-DDD W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

o,p'-DDE W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

p,p'-DDE W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

o,p'-DDT W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

p,p'-DDT W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

aldrin W-OCPECD01µg/L 0.0500<0.0500 PRENVIPACK-DG----

dieldrin W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

endrin W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

isodrin W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

telodrin W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

alfa-HCH W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

beta-HCH W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

gamma-HCH (lindan) W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

heptaklor W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

cis-heptaklorepoxid W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

trans-heptaklorepoxid W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

alfa-endosulfan W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

1,2,3,4-tetraklorbensen W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen W-OCPECD01µg/L 0.020<0.020 PRENVIPACK-DG----

pentaklorbensen W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

hexaklorbensen (HCB) W-OCPECD01µg/L 0.0050<0.0050 PRENVIPACK-DG----

hexakloretan W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

Klorfenoler
2-monoklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.100<0.100 PRENVIPACK-DG----

3-monoklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.100<0.100 PRENVIPACK-DG----

4-monoklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.100<0.100 PRENVIPACK-DG----

2,3-diklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

2,4+2,5-diklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.20<0.20 PRENVIPACK-DG----

2,6-diklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

3,4-diklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

3,5-diklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

2,3,4-triklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

2,3,5-triklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

2,3,6-triklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

2,4,5-triklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----
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Klorfenoler - Fortsatt

2,4,6-triklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

3,4,5-triklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

2,3,5,6-tetraklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

2,3,4,5-tetraklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

2,3,4,6-tetraklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

pentaklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Analys av kvicksilver (Hg) i förorenat vatten med AFS enligt SS-EN ISO 17852:2008 efter uppslutning av prov enligt 

W-PV-AC.

W-AFS-17V3b

Filtrering med 0.45µm filter (SE-SOP-0259, SS-EN ISO 5667-3:2018).W-PP-filt

Analys av metaller i förorenat vatten med ICP-SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA Metod 200.8:1994 efter 

uppslutning av prov enligt W-PV-AC.

W-SFMS-06

Bestämning av flyktiga organiska föreningar enligt metod baserad på US EPA 624, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO 

10301, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 11423, ISO 15680. Mätning utförd med GC-FID och GC-MS.

W-ALIGMS

Bestämning av fenoler, klorerade fenoler och kresoler enligt metod baserad på US EPA 8041, US EPA 3500 och CSN EN 

12673. Mätning utförd med GC-MS.

W-CLPGMS01

Bestämning av klorerade pesticider och andra halogenerade ämnen enligt metod baserad på CSN EN ISO 6468, US EPA 

8081 och DIN 38407-3. Mätning utförs med GC-ECD.

W-OCPECD01

Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB (7 kongener) enligt metod baserad på US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN 

ISO 6468 och US EPA 8000D. Mätningen utförs med GC-MS eller GC-MS/MS.

W-PCBGMS05

Bestämning av perfluorerade ämnen enligt metod baserad på US EPA 537 och CSN P CEN/TS 15968.

PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras.  

Mätning utförs med LC-MS-MS.

Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet inneh åller partiklar, filtreras det innan det injiceras i instrumentet . 

PFAS, summa 11 består av PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFBS, PFHxS, PFOS och 6:2 FTS. Resultat 

som är ”mindre än” (<) ingår inte i summeringen. Resultat "mindre än" (<) betyder ej detekterbart för PFAS summa 11.

W-PFCLMS02

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner. Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar 

enligt EPA). Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. GC-MS enligt intern 

instruktion som är baserade på SPIMFABs kvalitetsmanual. PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, 

bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L : 

naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H : 

bens(a)antracen,  krysen,  bens(b) f luoranten,  bens(k) f luoranten,  bens(a)pyren,  indeno(1,2,3-c ,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen. PAH summorna är definerade enligt direktiv från Naturvårdsverket utgivna i 

oktober 2008.

W-SPIGMS04

Bestämning av flyktiga organiska föreningar enligt metod baserad på US EPA 624, US EPA 8260, US EPA 8015, CSN EN ISO 

10301, MADEP 2004, rev. 1.1, CSN ISO 11423, CSN EN ISO 15680. Mätningen utförs med GC-FID och GC-MS.

W-VOCGMS01

Beredningsmetoder Metod

Upplösning med salpetersyra i autoklav enligt SS 28150:1993 (SE-SOP-0400).W-PV-AC

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.
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Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163
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1 Bakgrund och syfte 
Oxelösunds kommun har för avsikt att sälja del av fastigheten Oxelö 8:20 
(Cirkusplatsen) så att området sedan kan bebyggas med bostäder. Området omfattar 
en yta om ca 7500 m2. På aktuellt område har Toltorp Bygg AB tillsammans med 
Ramboll, under hösten 2021, utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning 
omfattande jord- och grundvattenprovtagning.   

1.1 Övergripande mål gällande miljö- och hälsa 
Cirkusplatsen planeras att användas för bostadsändamål, vilket klassas som känslig 
markanvändning (KM) enligt Naturvårdsverkets generella riktvärdesscenario (NV 2009b). 
Beträffande föroreningar i mark och grundvatten inom fastigheten är målen följande: 

 Föroreningar från den tidigare verksamhet ska inte innebära oacceptabla risker
för människors hälsa vid markanvändning enligt gällande planbestämmelser.

 Föroreningar från den tidigare verksamheten ska inte väsentligen begränsa
markekosystemets funktion utöver den fysiska påverkan som sker till följd av
exploatering och byggnation av bostäder.

 Föroreningen från den tidigare verksamheten ska inte innebära en oacceptabel
påverkan på de recipienter eller vattentäkter till vilken avrinning från
fastigheten sker.

Konkret innebär detta att förorening inte skall utgöra en oacceptabel risk för människor som 
vistas på platsen enligt aktuell markanvändning. 

Med den fysiska planeringen har kommunen en viktig möjlighet att påverka övergripande 
målsättningar vad gäller miljö och hälsa. I det aktuella fallet har man möjlighet att genom 
exploatering och bebyggelse på redan förorenad fastighet minska behovet av intrång på 
orörd naturmark, skogs- eller jordbruksmark. Dessa kan då i stället användas för rekreation 
och produktion av nyttigheter såsom bränsle, virke, papper och livsmedel. På samma sätt 
ökar möjligheten att bevara och förstärka den biologiska mångfalden då dennas gynnas i 
större utsträckning av denna markanvändning vid oexploaterad mark jämfört med 
bostadsmark.  

2 Problembeskrivning 

2.1 Konceptuell modell 
Nedan beskrivs problemet ur ett konceptuellt perspektiv. 

2.1.1 Avgränsningar tid, rum 
Föroreningssituationen är att betrakta som konstant, då ingen nedbrytning av förorening 
förväntas över tid och eventuell fastläggning av förorening bör ha skett innan befintlig 
undersökning. Laktester, mm för att utröna eventuell fastläggning av metaller i jord har ej 
utförts. Utredningen gäller endast Cirkusplatsen men gällande belastning är det dock värt 
att beakta att omblandade massor täcker ett betydligt större område öster om 
Cirkusplatsen (se Figur 4), vilket inte är undersökt gällande efterbehandlingsåtgärder. 
Åtgärder för att hindra föroreningsbelastning på eventuell recipient (grundvatten, ytvatten) 
kommer troligen ha marginell verkan på den recipienten, då betydligt större volymer icke 
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åtgärdade massor förekommer öster om Cirkusplatsen. Det är inte undersökt, men rimligt 
att anta att de tillförda massorna är relativt väl omblandade och att föroreningssituationen 
troligen är likvärdig i hela det uppfyllda området. 

2.1.2 Föroreningskällor, egenskaper 
Föroreningen bedöms ha tillförts med massor av okänt ursprung i samband med att 
området utfylldes under 60-talet, se Figur 4. 

2.1.3 Spridnings- och exponeringsvägar 
Exponeringsvägar är främst via intag av förorenad jord, inandning av ånga och 
dammpartiklar samt upptag via hudkontakt med förorenade partiklar. Inandning av ånga är 
främst ett problem vid eventuell bostadsbebyggelse, då ångor från mark annars snabbt 
späds ut i atmosfärsluften till halter som inte utgör oacceptabel risk.  

I dagsläget återfinns inga ätbara växter på området och odling är inte aktuellt. Vid eventuell 
exploatering är odling däremot möjlig och hänsyn tas till exponering via odlade grödor. 
Justering har utförts i syfte att ge en mer representativ bild av intaget  

Spridningsvägar utgörs, utöver markerosion (partikelspridning med väder och vind) och 
ångavgång, av spridning med markvatten till grundvatten och ytvatten.  

2.1.4 Skyddsobjekt 
De skyddsobjekt som i det generella fallet kan påverkas av föroreningar är: 

• Människor som bor och vistas på området

• Markmiljön inom området och vattenmiljön till vilken avrinning sker.

• Grund- och ytvatten som resurser för livsmedelsproduktion, inklusive dricksvatten,
och rekreation.

Vistelsetid, markens skyddsvärde, skydd av grund- och ytvatten är platsspecifika 
parametrar som vid framtagande av platsspecifika riktvärden justerats utifrån förväntade 
åtgärder och framtida markanvändning.  

2.1.5 Konceptuell modell 
Nedan visas en konceptuell modell för en föroreningssituation där skyddsobjekt (Figur 1) 
och exponeringsvägar för människa (Figur 2) som vistas på platsen redovisas. 

Figur 1. Skyddsobjekt enligt konceptuell modell (Illustration : AFRY). 
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Figur 2. Exponeringsvägar av förorening från mark till människa på plats. Efter rapport NV 5977 
(Naturvårdsverket, 2009b) (Illustration: AFRY). 

I Tabell 1 nedan redovisas hur man med hjälp av Naturvårdsverkets riktvärdesmodell 
kan beskriva det generella scenariot för känslig markanvändning (KM). 

Tabell 1 Generellt scenario för känslig markanvändning (KM) enligt Naturvårdsverket 
riktvärdesmodell. 

Förorenings-
källa 

Spridnings-
vägar 

Exponerings-
vägar 

Skyddsobjekt 

Människor Miljö Naturresurser 

Ytlig och 
djupare 
liggande 
omättad och 
mättad zon  

Utlakning till yt- 
och 
grundvattnet 

Spridning via 
grundvatten 

Förångning 

Luftburen  
spridning inom 
området 

Upptag i växter  

Hudkontakt 
med jord eller 
damm 

Intag av jord 

Inandning av 
damm 

Inandning av 
ånga 

Intag av 
dricksvatten 

Intag av 
växter  

Barn och vuxna 
som vistas inom 
området  

Markekosystem 

Ytvattenekosystem  

Grundvatten 

Ytvatten  
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2.1.6 Kunskapsluckor 
Hydrologiska förutsättningar är inte fullt utredda och spridningsriktning av mark- och 
grundvatten baseras på kartunderlag som saknar redovisning av grundvattendelare. 
Underlaget bedöms dock fullgott för denna typ av bedömning. 

3 Exponeringsanalys 

3.1 Befintlig föroreningssituation 
Den miljötekniska markundersökningen utförd av Ramboll under 2021 (Ramboll, 2021) 
visade bl.a. 

 I samtliga provpunkter mellan 0-2,6 m u my påträffades fyllnadsmassor av
sandig silt med inslag av grus och lera. Därunder gyttjig lera. 

 I alla utförda provpunkter (8 st) har det påträffats olika metaller i varierande
halter mellan KM-FA (Farligt avfall). Utöver metaller har även påträffats PCB7
samt PAH i halter överstigande KM. 

 I grundvatten har förhöjda halter av barium, arsenik, zink, nickel och PAH
påträffats. De relativt sett högsta halterna i grundvattenproverna utgjordes av 
arsenik, nickel och zink. 

Figur 3. Tidigare utförda provpunkter av Ramböll, (Ramboll, 2021). 

Det finns inget angivet i tidigare undersökning angående om man påträffat slagg i 
samband med undersökningen, men detta kan vara svårt att se vid skruvborrning. Det 
blev dock borrstopp i provpunkt 21R01. Provet som uttogs i 21R01 på 0-0,6 m u my, 
ovan borrstopp, hade innehåll av barium över MKM (Mindre Känslig Markanvändning) 
vilket är ett ämne som brukar förekomma i slaggen. Med tanke på stadens historik 
finns det anledning att misstänka att de påträffade föroreningarna skulle kunna 
härstamma från slagg (SSAB). På historiskt flygfoto, Figur 4, ser det ut som att det 
pågår någon typ av arbeten på området, gissningsvis utfyllnadsarbeten eftersom 
området är uppfyllt. 
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Figur 4: Historiskt flygfoto ca 1960. Ungefärlig utbredning av Cirkusplatsen är markerad med röd 
polygon. @Lantmäteriet  

Då det aktuella området är uppfyllt av blandade fyllnadsmassor har AFRY gjort 
bedömningen att massorna inom det aktuella området måste ses som en enhetsvolym 
som inte går att dela upp i mindre delar (egenskapsområden). En klassificering och 
schakt utifrån rutnät, som Ramboll föreslagit, bedöms därmed inte lämplig i detta fall. 
Utifrån resultaten i tidigare markundersökning bedöms hela volymen fyllnadsmassor 
inom det aktuella området vara förorenade med främst metaller.  

Den totala volymen förorenade fyllnadsmassor beräknas till, enligt data från Ramboll 
(Ramboll, 2021) till mellan 15 000 och 20 000 m3. Representativ halt har beräknats 
genom UCLM95, medelvärdets ensidiga, 95%iga konfidensgräns, utifrån analyssvar 
redovisade i PM (Ramboll, 2021). UCLM95 tar sålunda höjd för det faktum att 
medelvärdet från de analyserade proverna inte fullt ut ger en korrekt bild av (den 
okända) medelhalten av förorening i fyllningsjorden på platsen. Se stycke 3.3.4. 

3.2 Spridning och belastning 
Grundvattnet i ytliga jordmagasin är inte en källa till dricksvatten för ett 
bostadsbyggande enligt detaljplan. Man kan således bortse från den exponeringsvägen 
för de som vistas på platsen. Dock kan det förorenade området utgöra en 
belastningskälla till omgivande grundvatten. Närmsta brunn enligt SGUs brunnsarkiv, 
vilken inte är markerad som energibrunn, ligger på ett avstånd av 750 m från 
fastigheten (SGU, 2022). Lokal dricksvattenproduktion från bergborrad brunn är inte 
heller ett relevant alternativ. Om det mot förmodan skulle byggas en sådan anläggning 
bedöms risken för påverkan från de förhöjda halterna av metalliska grundämnen i 
fyllningsjorden överst vara i det närmaste försumbar. Bly och kvicksilver binds till det 
organiska materialet i jorden, vars vertikala transport ned i berget är mycket liten. 
Som ett konservativt antagande har riskbedömningen gjorts med antagande att uttag 
av grundvatten sker vid koloniområdet, ca 850m norr om Cirkusplatsen, varför 
avstånd till skyddat grundvatten antas vara 800m. I detta fall beaktas även intag av 
dricksvatten som exponeringskälla. I den händelse att de platsspecifika framtagna 
riktvärden som presenteras i denna rapport inte accepteras och exploatering därför 
inte skulle ske kommer detta scenario (dvs att marken lämnas i befintligt skick) inte i 
sig att avhjälpa eventuell belastning av grundvatten från området. Vidare kommer 
byggnation av bostäder att minska infiltrationen till grundvatten under det tätande och 
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absorberande jordlagret av gyttja och lerig gyttja, vilket utgör naturlig jord under 
fyllnadsmassorna. 

Då markvatten i dagsläget består av endast ett ca 2,5 m mäktigt lager av 
fyllnadsmassor, underlagrat gyttja och lera bedöms inte att eventuellt djupare 
grundvatten påverkas av förorening på platsen i nämnvärd utsträckning. Vidare sker 
en eventuell belastning av grundvatten troligtvis i betydligt högre grad från omgivande 
mark, där fyllnadsmassor använts, vilka kan förmodas ha likvärdig 
föroreningskaraktär. Den förorening som tidigare påträffats i grundvatten (Ramboll, 
2021) är uttaget från en nivå som inte representerar någon akvifär, utan en begränsad 
vattenvolym i fyllnadsmassorna. AFRY konstaterar vidare att de grundvattenprover 
som uttagits (Ramboll, 2021) visar på måttlig halt av förorening, vilken inte erfordrar 
några som helst skydds- eller efterbehandlingsåtgärder. 

Ytvattenrecipient bedöms vara Aspafjärden, Vatten-ID: SE584215-170800, 
(Länsstyrelsen, 2022), belägen ca 1,8 km norr om Cirkusplatsen 

3.3 Exponering 
Nedan följer en redovisning av de scenariospecifika och platsspecifika justeringar som 
gjorts vid denna riskbedömning. Samtliga justeringar finns redovisade i bilaga 1, 
uttagsrapporter. 

3.3.1 Scenariospecifika justeringar 
Vid denna riskbedömning har tre scenarier tagits fram, vilka tar hänsyn till de 
platsspecifika förutsättningarna, samt de faktorer som är scenariospecifika. 
Tillexempel har människors vistelsetid på platsen justerats till att vara i enighet med 
Mindre Känslig Markanvändning, en vistelse på 60 dagar/år vid det så kallade 0-
alternativet, dvs då marken lämnas i befintligt skick och nyttjas som (mindre attraktiv) 
rekreationsyta. Vid scenarier för bostadsbebyggelse ändras vistelsetiden till 365 dagar 
per år. De yttre förutsättningarna är sålunda scenariospecifika.  

Likaså bedöms markmiljöns skyddsvärde vara i linje med Mindre Känslig 
Markanvändning, då det är tillförda förorenade fyllnadsmassor och inte naturlig jord på 
området. Ett skyddsvärde motsvarande MKM säkerställer ett skydd för de mest basala 
markekosystemfunktionerna. Vid scenario att ytlig jord pålagras med rena massor har 
skyddsobjektet Markmiljö avlägsnats helt, då de rena massorna förväntas vara de som 
långsiktigt bidrar till fullgoda ekosystemfunktioner (och de är ytliga och därmed 
kommer de vara biologiskt mest aktiva). De ekosystemfunktioner som skall skyddas 
bedöms huvudsakligen påverkas av de anläggningsmässiga förutsättningarna vid 
etablering av bostadsbebyggelse, snarare än föroreningssituationen på området. 
Urschaktning av förorenade massor och återfyllnad med t ex krossmaterial ökar inte 
markens skyddsvärde och skapar inte bättre förutsättningar för ett fungerande 
markekosystem. 

Likaså har exponering av förorening via intag av växter justerats till 1/10 av vad som 
anges vid Känslig Markanvändning, då det antas att den boendeform som planeras 
inte kommer att fullt ut erbjuda odling för hemmabruk i den omfattning att 10% av 
det dagliga intaget på årsbasis utgörs av hemodlad frukt och grönt. Vid en pålagring 
av rena jordmassor har dessutom intaget justerats till 1/100, då det endast handlar 
om exponering av grödor med rotsystem som tränger ner djupare än 1 m (i praktiken 
fruktträd, i huvudsak äpplen och plommon). (Det förutsätts att vid anläggning av ett 
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atrium eller liknande görs konstruktionsmässiga åtgärder för att framför allt hindra 
inträngning av förorening i form av ånga.) 

Vid bostadsbebyggelse antas att visst anläggningsarbete kommer att ske i perioder. 
Därför har exponeringstid för ytlig jord (vilken då tillfälligt blottläggs) justerats till 5 
dagar per år, vilket får antas vara ett mycket konservativt antagande, givet att 
anläggningsarbete sker inom inhägnat område på begränsade delar av 
bostadsområdets yta. Berörda exponeringsparametrar är direktintag av jord, 
inandning av damm och hudkontakt med jordpartiklar. Detta avser scenario då 1 m 
rena massor tillförts till området. Vid scenario bostadsbyggande utan övriga åtgärder 
är exponeringsparametrarna givetvis oförändrade i detta avseende, då dessa 
exponeringsvägar kvarstår, oavsett om man t ex gräver ett kabeldike eller inte.  

3.3.2 Platsspecifika justeringar 
Vid denna riskbedömning har platsspecifika justeringar utförts. Områdets längd och 
bredd har justerats för att bättre representera den faktiska ytan som Cirkusplatsen 
utgör (ytan är något utökad).  

Skydd av grundvatten har justerats, såtillvida att avstånd till skyddat grundvatten 
satts till 800m.  

Avstånd till brunn har satts till 720m. 

Ytvattenrecipient Aspafjärden (inklusive Stjärnholmsviken) har en vattenvolym på 0,03 
km3 och hade en sammanlagd tillrinning (landavrinning, punktkällor och nederbörd) på 
0,17m3/s, baserat på underlag från 2010-2019, data nedladdningsbart från SMHIs 
vattenwebb (SMHI, 2022). Detta genererar en omsättningstid för vattenförekomsten 
(den tid det teoretiskt tar att byta ut vattnet i vattenförekomsten) på 0,011 år (ca 4 
dagar). Denna beräkning av omsättningstid är dock gravt underskattad, då 
omsättningstiden i praktiken är betydligt lägre (vattnet byts ut snabbare) på grund av 
vattenutbyte med angränsande vattenförekomster. Vi bedömer dock att beräkningen 
ovan är fullgod samt mer konservativ för beräkning av förorening.  

Vidare bör markanvändningen belysas i ett vidare perspektiv. Under förutsättning att 
kommunen planerar bostadsbebyggelse är det fördelaktigt om så kan ske på 
ruderatmark eller på annat sätt påverkad mark, snarare än att man tar naturlig mark 
(skogsmark eller odlingsmark) i anspråk, då dessa marker till övervägande del hyser 
högre biologiska värden och markekologiska/geokemiska funktioner bidrar till en 
bättre naturlig miljö i området i stort, alternativt är av betydelse för matproduktion. 
Att skyddet av markmiljö justeras eller upphävs i och med att området exploateras för 
bostäder enligt ovan angivna anpassningar kompenseras mer än väl av att ingen orörd 
natur, skogs- eller odlingsmark behöver tas i anspråk för densamma. Värt att notera 
är att i det alternativ då marknivån höjs upp 1 m med rena massor och skydd av 
markmiljö har avlägsnats i riskbedömningen, är det framförallt då 
markekosystemfunktioner kommer bero av de tillförda massorna och befintliga massor 
till stora delar har obefintlig betydelse för markekosystemets funktion (förutom de rent 
fysiska egenskaperna, vilka inte påverkas av föroreningshalter.) 
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3.3.3 Sammanställning av justeringar 
De justeringar som beskrivits i stycke 3.3.1 och 3.3.2 sammanfattas i Tabell 2, nedan. 
De finns även angivna i Bilaga 1, uttagsrapporter, där även kommentarer till ändringar 
framgår.  

Tabell 2. Sammanställning av justerade platsspecifika- och scenariospecifika parametrar. 

3.3.4 Framtagande av representativ halt 
Den föroreningshalt som bäst representerar exponeringssituationen på platsen 
betecknas representativ halt. För långsiktig exponering är den representativa halten 
motsvarande medelhalten av respektive förorening på området, förutsatt att man 
vistas över hela detta område. Medelhalten på området representeras av medelvärdets 
övre konfidensgräns, vilken tar höjd för osäkerheter kring provtagning (vilket i 
synnerhet gäller för den heterogena föroreningssituationen i omblandade 
fyllnadsmassor). I Tabell 3 nedan följer en redovisning av de metoder som använts vid 
beräkning av representativ halt. UCLM95 (den övre 95%iga konfidensgränsen för 
medelvärdet) har framtagits med hjälp av programvaran ProUCL, utvecklat av US EPA 
(https://www.epa.gov/land-research/proucl-software), fritt för nedladdning. De 
metoder som använts bygger på återsamplingsteknik, Bootstrap (Efron, 1993) 
Undantaget är kvicksilver som beräknats enligt (Cohen, 1959; Cohen, 1961; Land, 
1971) då datamaterialet har flertalet analyser med halter under rapporteringsgräns. 

Generellt scenario Eget scenario Eget scenario Eget scenario

0-alternativ Åtgärd Bostäder
Rekreationsyta, och tillförsel 1 m 

Avvikelser i scenarioparametrar KM utan låtgärd Åtgärd Bostäder rena ytmassor Enhet
Intag av jord beaktas beaktas beaktas justerad, 5 d/år
Hudkontakt med jord/damm beaktas beaktas beaktas justerad, 5 d/år
Inandning av damm beaktas beaktas beaktas justerad, 5 d/år
Intag av växter beaktas beaktas ej beaktas beaktas
Andel växter från odling på plats 0,1 - 0,01 0,001
Exp.tid barn - intag av jord 365 60 365 5 dag/år
Exp.tid vuxna - intag av jord 365 60 365 5 dag/år
Exp.tid barn - hudkontakt jord/damm 120 60 120 5 dag/år
Exp.tid vuxna - hudkontakt jord/damm 120 60 120 5 dag/år
Exp.tid barn - inandning av damm 365 60 365 5 dag/år
Exp.tid vuxna - inandning av damm 365 60 365 5 dag/år
Andel inomhusvistelse - inandn. damm 1 0 1 1 -
Exp.tid barn - inandning av ånga 365 60 365 365 dag/år
Exp.tid vuxna - inandning av ånga 365 60 365 365 dag/år
Andel inomhusvistelse - inandn. ånga 1 0 1 1 -
Längd på förorenat område 50 85 85 85 m
Bredd på förorenat område 50 85 85 85 m
Djup till förorening 0,35 0,35 0,35 1 m
Avstånd till brunn 0 720 720 720 m
Avstånd till skyddsvärt grundvatten 0 800 800 800 m
Sjöns volym 1000000 30000000 30000000 30000000 m³
Sjöns omsättningstid 1 5 5 5 år
Skydd av markmiljö KM-värde MKM-värde MKM-värde -
Markmiljö beaktas i sammanvägning hälsa/miljö utförs ej
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arsenik  95% Percentile Bootstrap UCL 

barium  95% Percentile Bootstrap UCL 

kadmium  95% Percentile Bootstrap UCL 

kobolt  95% Percentile Bootstrap UCL 

krom  95% BCA Bootstrap UCL 

koppar  95% BCA Bootstrap UCL 

kvicksilver  Cohen, Land 

mickel  95% Percentile Bootstrap UCL 

bly  95% BCA Bootstrap UCL 

vanadin  95% BCA Bootstrap UCL 

zink  95% BCA Bootstrap UCL 

*biaskorrigerad, accelererad bootstrap, korrigerar för mycket skeva fördelningar av data.

Tabell 3. Valda metoder för beräkning av representativ halt. 

3.4 Platsspecifika riktvärden, effektanalys 
Den exponeringsanalys som utförts har resulterat i följande platsspecifika riktvärden 
(PSRV) för föreslagna framtida åtgärder och möjlig markanvändning, se Tabell 4. 
Redovisat finns även framtagna representativa halter för de olika metallföroreningarna 
på området. Riktvärden vilka överskrids av representativa halt är gulmarkerat och 
representerar en risk som kan innebära oacceptabel exponeringssituation. 

Tabell 4. Platsspecifika riktvärden för föreslagna åtgärder, samt framtagen representativ halt för 
området. 

4 Riskkaraktärisering 
Den exponering som kan antas skapa en oacceptabel risk representeras av PSRV), 
vilka är justerade efter olika typer av förväntad markanvändning (rekreationsyta; 
bostäder) och möjliga åtgärder (ingen åtgärd, samt utskiftning av ytlig jord). Enligt 
Tabell 4, ovan kan man konstatera att 0-alternativet, att lämna marken utan vidare 
åtgärder, inte genererar en helt tillfredsställande föroreningssituation. Det är främst 
skydd av markmiljön i sig som utgör ett problem och om den befintliga påverkan på 
markekosystemen i de tillförda massorna kan accepteras är det i övrigt inga andra 
skyddsobjekt (inklusive de människor som nyttjar marken) som kan riskera negativ 
påverkan. Platsspecifika riktvärden är i vissa fall avsevärt högre än för 

Representativ halt Avrundat Avrundat Avrundat
UCLM95 riktvärde riktvärde riktvärde

Ämne (mg/kg) (mg/kg) Styrande för riktvärde (mg/kg) Styrande för riktvärde (mg/kg) Styrande för riktvärde
Arsenik 9 10 Bakgrundshalt 10 Bakgrundshalt 10 Bakgrundshalt
Barium 333 300 Skydd av markmiljö 300 Skydd av markmiljö 8 000 Intag av dricksvatten
Kadmium 1 10 Intag av dricksvatten 5,0 Intag av jord 8 Intag av dricksvatten
Kobolt 9 35 Skydd av markmiljö 35 Skydd av markmiljö 80 Skydd av grundvatten
Krom tot 83 150 Skydd av markmiljö 150 Skydd av markmiljö 2 000 Skydd av grundvatten
Koppar 727 200 Skydd av markmiljö 200 Skydd av markmiljö 1 800 Skydd av grundvatten
Kvicksilver 2,7 5 Skydd av ytvatten 0,40 Inandning av ånga 1 Inandning av ånga
Molybden 3,1 150 Skydd av markmiljö 150 Skydd av markmiljö 150 Skydd av grundvatten
Nickel 22 120 Skydd av markmiljö 120 Skydd av markmiljö 180 Skydd av grundvatten
Bly 245 300 Intag av jord 80 Intag av jord 500 Skydd av grundvatten
Vanadin 128 200 Skydd av markmiljö 200 Skydd av markmiljö 1 800 Skydd av grundvatten
Zink 962 500 Skydd av markmiljö 500 Skydd av markmiljö 3 500 Skydd av grundvatten

0-alternativ, rekreationsyta Bostäder, ingen efterbehandling Bostäder, skifte av massor 0-1 m u my
Sceario, åtgärdsförslag
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standardscenario KM, vilket framförallt beror på att vistelsetiden skiljer sig från det 
som kan förväntas i villaträdgårdar, osv. 

I den händelse man väljer att nyttja marken för bostadsändamål är risksituationen till 
stora delar likvärdig med 0-alternativet, med de viktiga undantagen att kvicksilver kan 
utgöra en hälsorisk genom inträngning av kvicksilverånga i bostäder samt att 
blyhalterna är så höga att de ej är lämpliga vid bostäder. De boende vistas i högre 
grad runt sina bostäder än om området ej skulle bebyggas och därmed ökar 
exponeringsrisken, särskilt för barn. Direktintag av jord blir här den styrande 
exponeringsvägen. I likhet med 0-alternativet riskerar även markmiljön att påverkas. 
Skyddsvärdet för markmiljön är satt till motsvarande Mindre Känslig Markanvändning, 
dock är exponeringsparametrar avseende hälsa (vistelsetid, mm) justerade för att 
representera lämpligt skydd vid bostadsbebyggelse. 

Vid alternativ att höja marknivån och överlagra befintlig mark med 1 m rena massor 
kvarstår endast eventuell risk för ånginträngning av kvicksilver i huskroppar.  

4.1 Osäkerheter, beräkning av representativ halt 
Då kvicksilver påträffats i enstaka prover med förhöjd halt och i flertalet prover i halter 
under rapporteringsgräns är beräkning av representativ halt förenat med stora 
osäkerheter. Enligt den statistiska metod som används blir den representativa halten 
som högst 2,7 mg/kg TS med 95% konfidens. 

5 Sammanfattande platsspecifik riskbedömning 
Då det aktuella området är uppfyllt av blandade fyllnadsmassor har bedömning gjorts 
att massorna måste ses som en enhetsvolym med en mäktighet om 2-2,5m. Därmed 
anses behovet av vidare undersökningar i syfte att avgränsa påträffade föroreningar i 
enstaka plan eller djup i specifika punkter inte vara motiverat.  

Med ett 1 m marktäcke av rena massor kan alla de påträffade markföroreningarna 
accepteras, med reservation gällande ånginträngning av kvicksilver. Inträngning av 
kvicksilverånga hindras lämpligen genom att man konstruerar bostadshusen med tät 
bottenplatta (radonsäker grund). Genom att tillföra rena massor mellan bostad och 
föroreningskällan minskar risken. Vill man uppnå acceptabel risk gällande 
ånginträngning (utan radonsäker grund) krävs en mäktighet motsvarande minst 2,3m, 
dvs i stort sett hela det lager av fyllnadsmassor på platsen skulle behöva avlägsnas. 
Detta alternativ redovisas inte i denna rapport, då det betraktas alltför kostsamt.  
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6 Åtgärder 

6.1 Åtgärdsbehov 
Behovet att åtgärda föroreningssituationen i rådande läge anses vara begränsat, då det i 
huvudsak är skydd av markmiljön som riskeras. Gällande eventuell belastning av ytvatten 
är en åtgärd just vid Cirkusplatsen troligtvis relativt verkningslös, då fyllnadsmassorna 
förekommer över ett större sammanhängande område. 

Vid önskan att uppföra bostäder på området krävs åtgärder för att boendemiljön skall vara 
acceptabel. 

6.2 Möjlig framtida markanvändning 

6.2.1 Ingen åtgärd 
Enligt de framtagna scenarier som presenterats i Tabell 2 samt Tabell 4 framgår att 
föroreningssituationen är sådan att markekosystemfunktioner inte fullt skyddas, även 
givet det antagande som gäller för Mindre Känslig markanvändning (där endast de mer 
grundläggande funktioner förväntas, vilka bedöms tillräckliga för att marken skall 
fungera som t.ex. industrimark). 0-alternativet, dvs att behålla befintlig 
markanvändning utan åtgärd, är därmed inte fullt tillfredsställande avseende 
markmiljö utifrån naturvårdsverkets modell.  

6.2.2 Bostadsbyggande utan åtgärd 
Vid bostadsbyggande kvarstår den föroreningsproblematik som associeras med skydd 
av markmiljö. Därtill tillkommer risk för ånginträngning av kvicksilver i planerade 
bostäder samt risker associerade till bly vid direktintag av jord. Riskerna bedöms i 
dagsläget inte vara acceptabla för markanvändning med bostäder, och hälsoaspekter 
kopplade till kvicksilver och bly belyses särskilt. 

6.2.3 Bostadsbyggande och utbyte/påförande av ytliga massor 
En möjlig åtgärd innan bostadsbyggande är att tillföra rena jordmassor med en 
mäktighet av 1 m på befintlig mark (och alltså en upphöjning av marknivån.) Vid en 
sådan åtgärd återstår endast osäkerhet kring kvicksilver, gällande ånginträngning i 
bostadshus. Detta då osäkerhet råder kring den kvicksilverhalt som råder i 
fyllnadsmassorna på platsen. 

6.2.4 Bostadsbyggande med tät bottenplatta samt utbyte/påförande av 
ytliga massor 

Om bostäder uppförs med tät bottenplatta erhålls en lösning där risk för ånginträngning av 
kvicksilver bedöms vara acceptabel. Övriga föroreningar som utgör risk vid etablering av 
bostäder behandlas genom pålagring av 1 m massor. Ett tätskikt bedöms vara en fullgod 
åtgärd för att hindra ånginträngning av förorening vid konstruktion av atrium, orangeri mm. 
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7 Slutsatser och rekommendationer 
I rådande läge är situationen sådan att Barium, koppar och zink påträffas i sådana 
halter att skydd av markmiljö riskeras (trots att markmiljöns skyddsvärde justerats till 
motsvarande industrimark, MKM). Även om detta kan anses utgöra en acceptabel 
föroreningssituation är det därför lämpligt att från kommunens sida ta hänsyn till den 
befintliga föroreningssituationen. I dagsläget tycks marken inte märkbart påverkad av 
föroreningssituationen, varför inga akuta åtgärder bedöms nödvändiga, just avseende 
skydd av befintliga markfunktioner. 

Vid tillförsel av rena massor vid bostadsbyggande kvarstår risker gällande 
ånginträngning av kvicksilver. AFRY rekommenderar att bebyggelse uppförs med tät 
bottenplatta i linje med radonsäkert utförande för att eliminera denna risk. I den 
händelse detta inte bedöms vara ett lämpligt alternativ förslås en kompletterande ytlig 
provtagning av mark för att få bättre kunskap om kvicksilverhalten på området. En tät 
bottenplatta på varje huskropp bör dock säkerställa att eventuell risk för inträngande 
kvicksilverånga blir acceptabel. Vid uppförande av atrium eller liknande konstruktion 
med begränsat luftutbyte samt direktkontakt med mark bör ett tätskikt etableras, 
förslagsvis urschaktning till lämpligt djup, en tät duk vilken skapar en barriär för ånga 
och lämplig planteringsjord tillförs ovanpå detta till önskad plannivå. 
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Uttagsrapport
0-alternativet

Rekreationsyta

Projekt ID
D0048231

Bilaga 1

Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Arsenik 10 mg/kg Bakgrundshalt
Barium 300 mg/kg Skydd av markmiljö
Kadmium 10 mg/kg Intag av dricksvatten
Kobolt 35 mg/kg Skydd av markmiljö
Krom tot 150 mg/kg Skydd av markmiljö
Koppar 200 mg/kg Skydd av markmiljö
Kvicksilver 8,0 mg/kg Intag av dricksvatten
Molybden 150 mg/kg Skydd av markmiljö
Nickel 120 mg/kg Skydd av markmiljö
Bly 300 mg/kg Intag av jord
Vanadin 200 mg/kg Skydd av markmiljö
Zink 500 mg/kg Skydd av markmiljö

Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)
Cirkusplatsen PSRV 0-alternativ KM

Intag av växter beaktas ej beaktas Inga ätliga växter finns på området. Gräsyta (obl)
Exp.tid barn - intag av jord 60 365 dag/år Rekreationsyta vid två lokala bilvägar. Begräsat attraktivt 

området som kan användas för fritidsaktivitet (obl)
Exp.tid vuxna - intag av jord 60 365 dag/år Rekreationsyta vid två lokala bilvägar. Begräsat attraktivt 

området som kan användas för fritidsaktivitet (obl)
Exp.tid barn - hudkontakt jord/damm 60 120 dag/år Rekreationsyta vid två lokala bilvägar. Begräsat attraktivt 

området som kan användas för fritidsaktivitet (obl)
Exp.tid vuxna - hudkontakt jord/damm 60 120 dag/år Rekreationsyta vid två lokala bilvägar. Begräsat attraktivt 

området som kan användas för fritidsaktivitet (obl)
Exp.tid barn - inandning av damm 60 365 dag/år Rekreationsyta vid två lokala bilvägar. Begräsat attraktivt 

området som kan användas för fritidsaktivitet (obl)
Exp.tid vuxna - inandning av damm 60 365 dag/år Rekreationsyta vid två lokala bilvägar. Begräsat attraktivt 

området som kan användas för fritidsaktivitet (obl)
Andel inomhusvistelse - inandn. damm 0 1 - Inomhusmiljö saknas (obl)
Exp.tid barn - inandning av ånga 60 365 dag/år Beaktas ej då inomhusmiljö saknas (obl)
Exp.tid vuxna - inandning av ånga 60 365 dag/år Beaktas ej då inomhusmiljö saknas (obl)
Andel inomhusvistelse - inandn. ånga 0 1 - Beaktas ej då inomhusmiljö saknas (obl)
Längd på förorenat område 85 50 m Platssprecifik utökning av området (obl)
Bredd på förorenat område 85 50 m Platssprecifik utökning av området (obl)
Avstånd till brunn 720 0 m Platsspecifik justering enligt Brunnsarkivet (obl)
Sjöns volym 30000000 1000000 m³ Platsspecifik justering Aspafjärden (obl)
Sjöns omsättningstid 0,011061555 1 år Platsspecifik justering Aspafjärden (obl)
Skydd av markmiljö MKM-värde KM-värde Begränsat skyddsvärde för befintliga massor (obl)
Skydd av grundvatten utförs ej utförs Akvifär saknas och belastning via lerlager bedöms 

begränsad (obl)

Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde Kommentarer till modellparametrar (frv)
Inga avvikelser i modellparametrar. - -

Egendefinierade ämnen
Inga egendefinierade ämnen används.

En anpassning, utgående från MKM men med justeringar för KM

Cirkusplatsen PSRV 0-alternativ

Beskrivning

Riskbedömning Cirkusplatsen 0-alternativ.xlsm sida 1 Blad Uttagsrapport

Preliminär version



Uttagsrapport
Alternativ Bostäder

Projekt ID
D0048231

Bilaga 1

Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Arsenik 10 mg/kg Bakgrundshalt
Barium 300 mg/kg Skydd av markmiljö
Kadmium 5,0 mg/kg Intag av jord
Kobolt 35 mg/kg Skydd av markmiljö
Krom tot 150 mg/kg Skydd av markmiljö
Koppar 200 mg/kg Skydd av markmiljö
Kvicksilver 0,40 mg/kg Inandning av ånga
Molybden 150 mg/kg Skydd av markmiljö
Nickel 120 mg/kg Skydd av markmiljö
Bly 80 mg/kg Intag av jord
Vanadin 200 mg/kg Skydd av markmiljö
Zink 500 mg/kg Skydd av markmiljö

Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)
Cirkusplatsen PSRV Åtgärd Bostäder KM

Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Uttag av dricksvatten sker ej på platsen (obl)
Andel växter från odling på plats 0,01 0,1 - Platsspecifik justering, då det bedöms som om begränsad 

odling sker i planerad bebyggelse (obl)
Längd på förorenat område 85 50 m Platssprecifik utökning av området (obl)
Bredd på förorenat område 85 50 m Platssprecifik utökning av området (obl)
Sjöns volym 30000000 1000000 m³ Platsspecifik justering Aspafjärden (obl)
Sjöns omsättningstid 0,011 1 år Platsspecifik justering Aspafjärden (obl)
Skydd av markmiljö MKM-värde KM-värde Begränsat skyddsvärde för befintliga massor (obl)
Skydd av grundvatten utförs ej utförs Akvifär saknas och belastning via lerlager bedöms 

begränsad (obl)

Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde Kommentarer till modellparametrar (frv)
Inga avvikelser i modellparametrar. - -

Egendefinierade ämnen
Inga egendefinierade ämnen används.

En anpassning, utgående från MKM men med justeringar för KM

Cirkusplatsen PSRV Åtgärd Bostäder

Beskrivning

Riskbedömning Cirkusplatsen åtgärdsförslag Bostäder.xlsm sida 1 Blad Uttagsrapport

Preliminär version



Uttagsrapport
Alternativ Bostäder samt

utbyte av massor 0-0,5m u my

Projekt ID
D0048231

Bilaga 1

Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Arsenik 10 mg/kg Bakgrundshalt
Barium 6 000 mg/kg Intag av dricksvatten
Kadmium 8,0 mg/kg Intag av dricksvatten
Kobolt 150 mg/kg Intag av dricksvatten
Krom tot 500 000 mg/kg Intag av dricksvatten
Koppar 15 000 mg/kg Inandning av damm
Kvicksilver 0,60 mg/kg Inandning av ånga
Molybden 300 mg/kg Intag av dricksvatten
Nickel 350 mg/kg Inandning av damm
Bly 600 mg/kg Intag dricksvatten + exp. andra källor
Vanadin 3 000 mg/kg Intag av dricksvatten
Zink 60 000 mg/kg Intag av dricksvatten

Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)
Cirkusplatsen PSRV Åtgärd Bostäder och tillförsel 1 m rena ytmassorKM

Intag av jord beaktas beaktas Förorenade jordlager saknar konstktyta (frv)
Hudkontakt med jord/damm beaktas beaktas Förorenade jordlager saknar konstktyta (frv)
Inandning av damm beaktas beaktas Förorenade jordlager saknar konstktyta (frv)
Intag av dricksvatten beaktas beaktas Uttag av dricksvatten sker ej på platsen (frv)
Exp.tid barn - intag av jord 5 365 dag/år Kommentar saknas!
Exp.tid vuxna - intag av jord 5 365 dag/år Kommentar saknas!
Exp.tid barn - hudkontakt jord/damm 5 120 dag/år Kommentar saknas!
Exp.tid vuxna - hudkontakt jord/damm 5 120 dag/år Kommentar saknas!
Exp.tid vuxna - inandning av damm 5 365 dag/år Kommentar saknas!
Andel inomhusvistelse - inandn. damm 0 1 - Kommentar saknas!
Andel växter från odling på plats 0,001 0,1 - Platsspecifik justering då intag är begränsat till grödor med 

rotsystem där merparten av upptag sker djupare än 0,5 m u 
my (obl)

Längd på förorenat område 85 50 m Platssprecifik utökning av området (obl)
Bredd på förorenat område 85 50 m Platssprecifik utökning av området (obl)
Djup till förorening 0,5 0,35 m Scenariospecifik justering, då förorenade massor täcks av 

>0,5 m rena massor (obl)
Avstånd till brunn 720 0 m Justerat enligt Brunnsarkivet (obl)
Sjöns volym 30000000 1000000 m³ Platsspecifik justering Aspafjärden (obl)
Sjöns omsättningstid 0,011 1 år Platsspecifik justering Aspafjärden (obl)
Skydd av markmiljö MKM-värde KM-värde Begränsat skyddsvärde för befintliga massor (obl)
Markmiljö beaktas i sammanvägning 
hälsa/miljö

utförs ej utförs Markekosystemfunktioner bedöms fullgoda i överlagrade, 
rena massor. Befintligt skyddsvärde marginellt (obl)

Skydd av grundvatten utförs ej utförs Akvifär saknas och belastning via lerlager bedöms 
begränsad (obl)

Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde Kommentarer till modellparametrar (frv)
Inga avvikelser i modellparametrar. - -

Egendefinierade ämnen
Inga egendefinierade ämnen används.

En anpassning, utgående från MKM men med justeringar för KM

Cirkusplatsen PSRV Åtgärd Bostäder och tillförsel 1 m rena ytmassor

Beskrivning

Riskbedömning Cirkusplatsen åtgärdsförslag Bostäder och avhjälpande 0-1m ny.xlsmsida 1 Blad Uttagsrapport

Preliminär version



BILAGA 2. Envägskoncentrationer 

Preliminär version



Envägskoncentrationer
O-alternativet
rekreationsyta

Projekt ID
D0048231

Bilaga 2

Riktvärden FALSE Naturvårdsverket, version 2.0.1
Riktvärde Hälsorisk- Skydd av Riktvärde Bakgrunds- Avrundat

Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av för hälsa, Korttids- Akut- baserat markmiljö Skydd mot Skydd av Skydd av hälsa, miljö, halt riktvärde
jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter långtidseff. exponering toxicitet riktvärde (mg/kg) fri fas grundvatten ytvatten spridning (mg/kg) (mg/kg)

Arsenik 29 67 1600 beaktas ej 3 beaktas ej 2,6 data saknas 100 2,6 40 beaktas ej beaktas ej 340000 2,6 10 10
Barium 7600 91000 120000 beaktas ej 9400 beaktas ej 3900 data saknas data saknas 3900 300 beaktas ej beaktas ej ej begr. 300 80 300
Kadmium 55 6600 240 beaktas ej 11 beaktas ej 9 250 data saknas 9 12 beaktas ej beaktas ej 15000 9 0,2 10
Kobolt 530 6400 12000 beaktas ej 170 beaktas ej 120 data saknas data saknas 120 35 beaktas ej beaktas ej 230000 35 10 35
Krom tot 570000 ej begr. ej begr. beaktas ej 880000 beaktas ej 320000 data saknas data saknas 320000 150 beaktas ej beaktas ej ej begr. 150 30 150
Koppar 190000 ej begr. 120000 beaktas ej 120000 beaktas ej 45000 data saknas data saknas 45000 200 beaktas ej beaktas ej ej begr. 200 30 200
Kvicksilver 35 420 9700 590 11 beaktas ej 8 data saknas data saknas 8 10 beaktas ej beaktas ej 2300 8 0,1 8,0
Molybden 3800 46000 ej begr. beaktas ej 320 beaktas ej 290 data saknas data saknas 290 150 beaktas ej beaktas ej 90000 150 1 150
Nickel 4600 55000 3000 beaktas ej 1400 beaktas ej 790 data saknas data saknas 790 120 beaktas ej beaktas ej ej begr. 120 25 120
Bly 530 6400 24000 beaktas ej 990 beaktas ej 320 600 data saknas 320 400 beaktas ej beaktas ej ej begr. 320 20 300
Vanadin 3400 41000 120000 beaktas ej 3500 beaktas ej 1600 data saknas data saknas 1600 200 beaktas ej beaktas ej ej begr. 200 40 200
Zink 110000 ej begr. ej begr. beaktas ej 71000 beaktas ej 42000 data saknas data saknas 42000 500 beaktas ej beaktas ej ej begr. 500 70 500

Envägskoncentrationer (mg/kg) Justeringar (mg/kg) Spridning (mg/kg)

Riskbedömning Cirkusplatsen 0-alternativ.xlsm sida 1 Blad Riktvärden

Preliminär version



Envägskoncentrationer
Alternativ Bostäder

Projekt ID
D0048231

Bilaga 2

Riktvärden FALSE Naturvårdsverket, version 2.0.1
Riktvärde Hälsorisk- Skydd av Riktvärde Bakgrunds- Avrundat

Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av för hälsa, Korttids- Akut- baserat markmiljö Skydd mot Skydd av Skydd av hälsa, miljö, halt riktvärde
jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter långtidseff. exponering toxicitet riktvärde (mg/kg) fri fas grundvatten ytvatten spridning (mg/kg) (mg/kg)

Arsenik 4,8 33 360 beaktas ej beaktas ej 28 3,6 data saknas 100 3,6 40 beaktas ej beaktas ej 340000 3,6 10 10
Barium 1300 46000 27000 beaktas ej beaktas ej 8700 1000 data saknas data saknas 1000 300 beaktas ej beaktas ej ej begr. 300 80 300
Kadmium 9 3300 53 beaktas ej beaktas ej 14 5 250 data saknas 5 12 beaktas ej beaktas ej 15000 5 0,2 5,0
Kobolt 88 3200 2700 beaktas ej beaktas ej 300 65 data saknas data saknas 65 35 beaktas ej beaktas ej 230000 35 10 35
Krom tot 94000 ej begr. ej begr. beaktas ej beaktas ej ej begr. 84000 data saknas data saknas 84000 150 beaktas ej beaktas ej ej begr. 150 30 150
Koppar 31000 ej begr. 27000 beaktas ej beaktas ej 28000 9500 data saknas data saknas 9500 200 beaktas ej beaktas ej ej begr. 200 30 200
Kvicksilver 5,8 210 2100 0,45 beaktas ej 7,6 0,39 data saknas data saknas 0,39 10 beaktas ej beaktas ej 2300 0,39 0,1 0,40
Molybden 630 23000 320000 beaktas ej beaktas ej 1600 440 data saknas data saknas 440 150 beaktas ej beaktas ej 91000 150 1 150
Nickel 750 27000 670 beaktas ej beaktas ej 6500 330 data saknas data saknas 330 120 beaktas ej beaktas ej ej begr. 120 25 120
Bly 88 3200 5300 beaktas ej beaktas ej 2700 81 600 data saknas 81 400 beaktas ej beaktas ej ej begr. 81 20 80
Vanadin 560 21000 27000 beaktas ej beaktas ej 35000 530 data saknas data saknas 530 200 beaktas ej beaktas ej ej begr. 200 40 200
Zink 19000 680000 ej begr. beaktas ej beaktas ej 34000 12000 data saknas data saknas 12000 500 beaktas ej beaktas ej ej begr. 500 70 500

Envägskoncentrationer (mg/kg) Justeringar (mg/kg) Spridning (mg/kg)

Riskbedömning Cirkusplatsen åtgärdsförslag Bostäder.xlsm sida 1 Blad Riktvärden

Preliminär version



Envägskoncentrationer
Alternativ Bostäder samt

utbyte av massor 0-0,5m u my

Projekt ID
D0048231

Bilaga 2

Riktvärden TRUE Naturvårdsverket, version 2.0.1
Riktvärde Hälsorisk- Skydd av Riktvärde Bakgrunds- Avrundat

Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av för hälsa, Korttids- Akut- baserat markmiljö Skydd mot Skydd av Skydd av hälsa, miljö, halt riktvärde
jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter långtidseff. exponering toxicitet riktvärde (mg/kg) fri fas grundvatten ytvatten spridning (mg/kg) (mg/kg)

Arsenik 350 800 270 beaktas ej 3 280 2,9 data saknas 100 2,9 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 340000 2,9 10 10
Barium 91000 ej begr. 20000 beaktas ej 9400 87000 5600 data saknas data saknas 5600 beaktas ej beaktas ej beaktas ej ej begr. 5600 80 6 000
Kadmium 660 79000 40 beaktas ej 11 140 8,2 250 data saknas 8,2 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 15000 8,2 0,2 8,0
Kobolt 6400 77000 2000 beaktas ej 170 3000 140 data saknas data saknas 140 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 230000 140 10 150
Krom tot ej begr. ej begr. ej begr. beaktas ej 880000 ej begr. 460000 data saknas data saknas 460000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej ej begr. 460000 30 500 000
Koppar ej begr. ej begr. 20000 beaktas ej 120000 280000 16000 data saknas data saknas 16000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej ej begr. 16000 30 15 000
Kvicksilver 420 5000 1600 0,62 11 76 0,58 data saknas data saknas 0,58 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 2300 0,58 0,1 0,60
Molybden 46000 550000 240000 beaktas ej 320 16000 310 data saknas data saknas 310 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 91000 310 1 300
Nickel 55000 660000 500 beaktas ej 1400 65000 360 data saknas data saknas 360 beaktas ej beaktas ej beaktas ej ej begr. 360 25 350
Bly 6400 77000 4000 beaktas ej 990 27000 680 600 data saknas 600 beaktas ej beaktas ej beaktas ej ej begr. 600 20 600
Vanadin 41000 490000 20000 beaktas ej 3500 350000 2800 data saknas data saknas 2800 beaktas ej beaktas ej beaktas ej ej begr. 2800 40 3 000
Zink ej begr. ej begr. ej begr. beaktas ej 71000 340000 56000 data saknas data saknas 56000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej ej begr. 56000 70 60 000

Envägskoncentrationer (mg/kg) Justeringar (mg/kg) Spridning (mg/kg)

Riskbedömning Cirkusplatsen åtgärdsförslag Bostäder och avhjälpande 0-1m ny.xlsm sida 1 Blad Riktvärden

Preliminär version
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SAMMANFATTNING  

På uppdrag av Toltorp bygg har KonGongera utarbetat föreliggande dagvattenutredning 
i samband med detaljplanearbete för del av fastigheten Oxelö 8:20.  

Syftet med rapporten är att utreda och beskriva befintlig och framtida 
dagvattensituation för detaljplaneområdet. I utredningen har avrinningen före och efter 
omdaningen av området beräknats och förslag på omhändertagande av dagvatten 
presenteras.  

Det pågår planarbete för att anpassa fastigheten för ett nytt flerbostadshusområde med 
tillhörande infrastruktur. Området som studeras är omringat av Fågelvägen i väst, 
Vallsundsvägen i norr, Björntorpsvägen i öst samt Lomvägen i söder. Söder om 
utredningsområdet finns parkmark med inslag av lövskog. Marken inom det aktuella 
området är sluttande söder mot norr där den mest kuperade delen är i söder och planar 
ut mot norr. Utredningsområde består i dagsläget av delvis naturmark och delvis av 
gräsmatta. Jordarter under gräsytan är mestadels bestående av leriga jordarter.  

Planområdet avvattnas i nuläget genom naturlig markavrinning samt infiltration. I nord-
östra delen av område finns en vägtrumma anlagd. Området ligger enligt VISS inom 
Aspafjärdens avrinningsområde. Trots detta avrinner planområdet, enligt kommunen, 
genom pumpning till vattenförekomsten Inre Ålöfjärden nordost om Oxelösunds 
centrum. Först pumpas vattnet till en dagvattendamm norr om Centrum från vilken 
vattnet sedan pumpas vidare österut genom SSAB:s verksamhetsområde till recipient. 

Totalt sett innebär omdaningen att andel hårdgjord yta ökar. Detta medför att 
avrinningen efter omdaning ökar med ca 211 % jämfört med nuläget som i sin tur 
innebär magasineringsbehov inom område för 41 m3 dagvatten.  

Utredningen presenterar ett antal olika LOD‐lösningar som bedöms markant minska 
årsavrinningen av dagvatten från planområdet. Höjdsättning av planområdet efter 
omdaning behöver anpassas så att ytledes transport av dagvatten sker proportionerligt 
mot anlagda LOD‐anläggningar alternativt mot nya kupol‐ och rännstensbrunnar. LOD 
åtgärder kan även reducera föroreningsinnehållet i dagvattnet. Valet av gröna system 
bidrar till en viss rening av dagvatten, och på så sätt minimeras risken för negativ 
påverkan på recipienten Aspafjärden. Vid dimensionerande regntillfälle föreslås 
fördröjning av dagvatten ske i dagvattenmagasin, krossdiken, regnbäddar samt 
översilnings dike. 

Detaljplanen anses inte medföra ett försvårande för recipient att uppnå MKN. Inte 
heller förväntas planen medföra en sänkning av recipientens ekologiska eller kemiska 
status. 
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1. INLEDNING
1.1 BAKGRUND OCH SYFTE

KonGera har på uppdrag av Toltorp Bygg upprättat denna rapport som beskriver den 
befintliga och framtida dagvattensituation inom delen av utredningsområdet för en del 
av fastigheten Oxelö 8:20 ”Cirkusplatsen”. Det pågår planarbete för att anpassa 
fastigheten för ett nytt flerbostadshus.  

Syftet med utredningen är att utifrån områdets föreslagna detaljplan:  
 Inventera lokala förutsättningar för dagvatten.
 Beräkna dagvattenflöden före och efter utbyggnad och beskriva konsekvenserna

av eventuella ökade dagvattenflöden med hänsyn till MKN.
 Identifiera kritiska punkter för dagvattenhantering och föreslå principer för

dagvattenåtgärder.

2. FÖRUTSÄTTNINGAR
2.1 UNDERLAG

En inventering av området utfördes med hjälp av befintligt kartmaterial.  
Följande underlagsmaterial användes:  
 En grundkarta inklusive höjdkurvor, fastighetsgränser, vägar och diken (2021‐06‐

29)
 Kartmaterial över befintliga dagvatten‐ och VA‐ledningar (2021‐06‐29)
 Markanvändning för aktuellt område samt situationsplan över planerad

exploatering – (2022‐06‐02)
 SGU:s Jordartskartan (2021‐08‐16)
 Underlag från VISS (2021‐08‐16)
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3. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN  
3.1 OMRÅDESBESKRIVNING 

Området som studeras är omringat av Fågelvägen i väst, Vallsundsvägen i norr, 
Björntorpsvägen i öst samt Lomvägen i söder. Utredningsområdet tillhör en del av 
fastighet Oxelö 8:20 (se Figur 1).  
 
Utredningsområde består i dagsläget av delvis naturmark och delvis gräsmatta vilket 
tidigare använts av bland annat cirkusar. Planområdet planeras att byggas ut med 
bostäder, med äldre som en särskild målgrupp.  
 
Söder om utredningsområdet finns parkmark med inslag av lövskog. Marken inom det 
aktuella området sluttar inifrån söder mot norr där den mest kuperade delen är i söder 
och planar ut mot norr. 
 
Figur 1. Aktuellt utredningsområde 

 
Det bedöms att avrinningsområdet som påverkar detaljplanen har en yta på ca 19 000 
m2. Ytan för utredningsområdet begränsas dock till 8169 m2. 
 

3.2 GRUNDVATTEN OCH GEOTEKNIK  
Enligt SGU:s karta (se Figur 2) består jorden till stora delar av postglacial finlera samt 
delvis gyttjelera. Genomsläppligheten bedöms vara låg.  
 
För det aktuella området har inte någon särskild geoteknisk utredning genomförts.  
Dock finns en äldre geotekniskt underlag som redovisar lerdjupen mellan 0 ‐ 25 m djup 
inom planområdet (se Figur 3). 
 
Uppgifter om grundvattennivåer är inte säkerstälda dock finns uppgifter att nivån ligger 
mellan +0,41 och +0,85. 
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Figur 2. Jordarter enligt SGU:s Jordartskartan 

Figur 3. Grundundersökning från 1975 
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3.3 SITUATIONSPLAN  
Figur 4. visar den preliminära situationsplanen för området som har legat till grund för 
denna utredning.  

Figur 4. Del av Illustrationsplan 
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4. BEFINTLIGT AVVATTNINGSSYSTEM OCH RECIPIENTEN
Planområdet avvattnas i nuläget genom naturlig markavrinning samt infiltration. I 
nordöstra delen av område finns en vägtrumma anlagd. Enligt uppgifter från det 
kommunala VA‐bolaget ingår planområdet i VA‐verksamhetsområdet och kommer att 
anslutas till kommunalt VA nät efter fastighetsbildningen. 

Fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) finns fastställda för samtliga vattenförekomster i 
Sverige. Alla vattenförekomster får en statusklassning med avseende på ekologisk och 
kemisk status. Varje ytvattenförekomst har sin egen MKN som anger vilken status som 
vattenförekomsten ska uppnå samt till vilken år. Den ekologiska statusen klassas med en 
femgradig skala som hög, måttlig, otillfredsställande eller dålig. Kemisk status klassas 
som god eller uppnår ej god. 

Området ligger enligt VISS (Vatteninformation Sverige 2021) inom Aspafjärdens  
avrinningsområde (Vattenförekomst VISS EU_CD: VISS EU_CD: SE584215‐170800)
(se Figur 5). Trots detta avrinner planområdet, enligt kommunen, genom pumpning till 
vattenförekomsten Inre Ålöfjärden nordost om Oxelösunds centrum. Först pumpas 
vattnet till en dagvattendamm norr om centrum från vilken vattnet sedan pumpas vidare 
österut genom SSAB:s verksamhetsområde till recipient. Enligt VISS juni 2022 har Inre 
Ålöfjärjen måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. År 2027 ska god 
kemiskt ytvattenstatus har uppnåtts. Vattenförekomsten får en tidsfrist till 2039 för att 
uppnå god ekologisk status.

ÖVERGÖDNING: Bedömning av miljökonsekvenstypen övergödning baseras på 
växtplankton med näringsämnen som stödjande kvalitetsfaktor. Både växtplankton och 
näringsämnen visar otillfredsställande status, och bedömningens tillförlitlighet är hög.

HYDROMORFOLOGI: Bedömning av de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna indikerar 
en påverkan från miljökonsekvenstypen morfologiska förändringar och kontinuitet. En 
hydromorfologisk kvalitetsfaktor klassas till måttlig status och bedömningen är osäker. 

Vid detaljplanläggning ska förutsättningar för dagvattenhantering ges som möjliggör att 
dess utgående dagvatten ej riskerar att försämra dess mottagande vattenmiljös enskilda 
kvalitetsfaktorer eller äventyrar dess möjlighet att uppnå miljökvalitetsnormerna.  
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Figur 5. Aspafjärdens avrinningsområde (VISS) 
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5. KOMMUNENS DAGVATTENSTRATEGI
Oxelösunds kommun har ingen framtagen dagvattenpolicy i dagsläget. Med en 
dagvattenpolicy tydliggörs kommunens avsikt beträffande principer för 
omhändertagande av dagvatten. 

Med detta PM samt framtagna förslag kommer hänsyn tas till att dagvatten från det 
framtida exploateringsområdet inte ska ha negativ påverkan på miljö, hälsa eller 
egendom. 

6. FLÖDESBERÄKNINGAR
6.1 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Vid beräkning av regnintensitet har Dahlströms formel använts (Svensk Vattens 
publikation P104). Dimensioneringsförutsättningar är antagna till att dagvattensystemet 
ska klara av 10‐årsregn + klimatfaktor på 1,25.  

Tabell 1. Avrinningskoefficienter (enligt Svensk Vattens publikation P110 och bedömning) 

Typ av yta  Avrinningskoefficient 

Tak  0,9 

Väg (asfalt/plattor)  0,8 

Stenmjöl 0,5 

Gräsarmering  0,5 

Grönyta/Naturmark  0,2 

Avrinningskoefficienten är ett mått på hur stor andel av vattnet som faller på en viss yta 
som avrinner bort från ytan se Tabell 1. En hårdgjord yta till exempel asfalt eller ett 
konventionellt tak, har en hög avrinningskoefficient vilket innebär att större delen av de 
vatten som faller på en viss yta avrinner direkt. Gröna ytor har generellt en låg 
avrinningskoefficient då vatten som faller på en grön yta kan infiltrera i de övre 
jordlagren och därefter antingen infiltrera ned till underliggande jordlager, avdunsta 
eller tas upp av växtligheten. Vid mycket intensiva regn ökar dock andelen vatten som 
avrinner från grönytan då infiltrationshastigheten är förhållandevis låg. Vid stora 
regnmängder mättas även de översta jordlagren och rännilar skapas, vilket ökar 
hastigheten på avrinnande vatten. 

Områdets avrinningsytor delades upp i olika kategorier för avrinningsberäkningen. De 
olika kategorierna är takytor, hårdbelagda ytor och grönytor. Resultat för 
avrinningsberäkningen presenteras i Tabell 2. och 3. Nuvarande ytfördelning och 
fördelning efter omdaning presenteras i Figur 6 och 7.  
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Figur 6. Ytfördelning före omdaning (Se Bilaga 1.) 

 
Figur 7. Ytfördelning efter omdaning (Se Bilaga 2.) 

 
Tabell 2.Resultat av avrinningsberäkning före omdaning för tre valda regntillfällen 
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NULÄGE       

DIMENSIONERANDE REGN, 10 min 
uppehållstid, återkomsttid:  

För 5 års 
regn 

För 10 års 
regn 

För 20 års 
regn 

REGNINTENSITET   181,3 l/s*ha  228 l/s*ha  286,7 l/s*ha 

  Area 
[ha] 

Reducerad 
area [hared] 

l/s  m3  l/s  m3  l/s  m3 

Grönyta/Naturmark  0,817  0,163  29,6  17,8  37,3  22,4  46,8  28,1 

                 
 

Framtida klimatförändringar bedöms av bland annat SMHI öka risken för mer intensiva 
regn. Det rekommenderas därför att använda en så kallad klimatfaktor. I beräkningen 
har klimatfaktorn 1.25 använts. För ett klimatanpassat 10‐årsregn enligt beräkningen i 
Tabell 3 innebär detta att uppskattad avrinning efter exploatering ökar med 211% i 
jämförelse med dagens uppskattade avrinning. Figur 7 visar en schematisk 
områdesfördelning som är grund till ytberäkningen efter omdaning. 
 
Tabell 3. Resultat av avrinningsberäkning efter omdaning för tre valda regntillfällen med klimatfaktor på 1.25 

EFTER OMDANING 

DIMENSIONERANDE REGN, 10 min 
uppehållstid, återkomsttid:  

För 5 års 
regn 

För 10 års 
regn 

För 20 års regn 

REGNINTENSITET  
 

226,7 l/s*ha  285 l/s*ha  358,4 l/s*ha 
 

  Area 
[ha] 

Reducerad 
area [hared] 

l/s  m3  l/s  m3  l/s  m3 

Tak  0,269  0,242  54,9  33,0  69,0  41,4  86,8  52,1 

Asfalt  0,019  0,015  3,4  2,1  4,3  2,6  5,4  3,3 

Stenmjöl 0,088 0,044 9,9  6,0  12,5  7,5  15,7  9,4 

Gräsarmering 0,055 0,028 6,2  3,7  7,9  4,7  9,9  5,9 

Grönyta/Naturmark  0,386  0,077  17,5  10,5  22,0  13,2  27,7  16,6 

                 

SUMMA  0,817  0,406  92,0  55,2  115,7  69,4  145,5  87,3 
 

Tabell 4. Jämförelse av resultat 

Skillnad i % efter omdaning   211  %  211  %  211  % 

Skillnad i l/s efter omdaning   62  l/s  78  l/s  99  l/s 

 

Det sammanlagda resultatet för hela kvarteret visar att områdets totala avrinning ökar 
efter exploateringen utan lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Ökningen beror 
på en ökning av hårdgjorda ytor och klimatfaktorn. Siffrorna ovan gäller för det fall den 
slutliga utformningen blir som förslaget i Figur 7. Figur 7 illustrerar ett av många möjliga 
utformningsförslag inom ramen för detaljplanen.  
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7. LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN
Avrinnande dagvatten efter omdaning beräknas bli betydligt högre än nuläget eftersom 
omdaningen innebär högre andel hårdbelagda ytor och tak. Anläggande av icke tekniskt 
komplicerade LOD ‐åtgärder i planområdet skulle minska avrinnande flöde. Total 
avrinning från planområdet beror på hur mycket av dagvattnet som kan kvarhållas på 
marken, infiltrera i det övre marklagret eller avdunsta och därmed inte behöver avledas 
till anslutningspunkterna för dagvatten. Anläggande av LOD‐anläggningar minskar 
toppflöden vid intensiva regn då fördröjningsvolymer skapas och avrinningshastigheten 
minskas jämfört med avledning i dagvattenledningar. LOD‐anläggningar minskar även 
föroreningsnivån i dagvattnet som avleds från planområdet samt kan bidra till estetiska 
värden för kvarteret.  

Nedan beskrivna LOD anläggningar (avsnitt 7.1 ‐ 7.4) syftar främst till att minska 
mängden dagvatten som avrinner från planområdet på årsbasis. Vissa av anläggningarna 
har även förmåga att minska föroreningsinnehållet i dagvattnet. Vid dimensionerande 
korta och intensiva regn är kapaciteten dock begränsad, då infiltrationshastigheten 
generellt ej är tillräcklig. För att hantera även korta intensiva regn kan magasin för 
fördröjning av dagvatten inom planområdet krävas (avsnitt 7.4). Magasin kan utformas 
som öppna kanaler eller läggas under mark. Magasin har generellt förmåga att fördröja 
dagvatten, men ger begränsad rening eller reduktion av vatten.  

7.1 GENOMSLÄPPLIGA MARKBELÄGGNINGAR  

Till de hårdgjorda ytor inom fastighetsmark så som biluppställningsplatser (se Figur 8.) 
bör det användas genomsläppliga beläggningar, till exempel natursten med 
genomsläppliga fogar, singel som kan stabiliseras med ett rasternät i plast eller stål, 
hålsten av betong med gräs/grus, genomsläpplig asfalt eller grus. En grusad yta har 
exempelvis en betydligt lägre andel avrinnande vatten än asfalt, trots att en grusad yta 
många gånger kan fylla samma funktion. 

Figur 8. Gräsarmering – gräsmunk till parkeringsytor (S:t Eriks 2021‐08‐17) 
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7.2 REGNBÄDDAR  
Regnbäddar (eng. Rain Garden) kan beskrivas som en nedsänkt plantering uppbyggd på 
ett dränerande system med ett filtermaterial (vanligen sand). Anläggningen är anpassad 
för att både kunna hålla större mängder vatten och kunna klara sig längre perioder utan 
regn. Regnbädden utformas så att de tidvis kan svämmas över och få en synlig 
vattenyta.  
 
Regnbäddar är vanliga i USA och Australien, men på senare år har allt fler anläggningar 
anlagts i Sverige. En regnbädd har höga estetiska värden och bidrar till en grönare 
stadsbild och möjlighet för att synliggöra dagvatten i den urbana staden. Dagvatten 
tillförs anläggningen genom ytledes avrinning från omgivningen, men kan också placeras 
invid husfasader i anslutningen till utlopp för stuprör. Figur 9 visar exempel på 
utformning av regnbädd intill fasad. 
 
Figur 9. Exempel på utformning av regnbädd vid utlopp för stuprör. Vid hög vattenbelastning ges möjlighet för ytledes 
avrinning till öppen ränndal (Eliasson, 2013) 

 

När vattnet filtreras genom regnbädden sker en reningsprocess som innebär att 
eventuella föroreningar fastläggs i marken för att därefter till viss del tas upp av 
växterna eller brytas ned av mikroorganismer. Regnbäddar har alltså en hög 
reningsförmåga samtidigt som de kan bidra med en fördröjning och reduktion av 
dagvattenvolymer. Regnbädden kan utformas med olika underlagsmaterial för att 
justera hastigheten på infiltrationen. Tätare underlagsmaterial innebär långsammare 
infiltration och bättre rening. Vill man ha snabb infiltration använder man istället ett 
mer genomsläppligt material, t.ex. grov sand eller grus, vilket då kräver mer torktåliga 
växter i bädden. En principskiss på en regnbädd visas i Figur 10. 
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Figur 10. Principskiss av en regnbädd. (Svenskt vatten P110 (2016)) 

En regnbädd kan utformas så att allt dagvatten infiltreras ut i underliggande mark 
alternativt kompletteras anläggningen med en dräneringsledning i botten av 
anläggningen som ansluts till dagvattenledning (så som visas i Figur 11.). Vid mycket 
intensiva och korta regn kan infiltration inom växtbädden och ned till underliggande 
mark vara otillräcklig vilket leder till att vattennivån stiger i anläggningen. För att 
undvika översvämningar rekommenderas därför att regnbäddarna som avvattnar 
takvatten eller större hårdgjorda ytor förses med bräddmöjlighet i form av kupolbrunn 
eller översvämningsränna. 

Figur 11. Exempel på uppbyggnad av regnbädd med tjockt lager växtjord för att möjliggöra plantering av träd. Vid hög 
vattenbelastning bräddas vatten ut i kupolbrun (Movium 2015). 

Regnbäddar kräver likvärdig skötsel som konventionella planteringar såsom 
ogräsrensning, bortplockande av skräp osv. I regnbäddens filtermaterial kommer fint 
material, som följer med dagvattnet, att sedimentera vilket över tid riskerar att minska 
infiltrationskapaciteten. För att säkerställa växtbäddarnas kapacitet över tid bör därför 
periodisk renspolning genomföras. Vattnet i anläggningen ska infiltrera inom max ett 
par timmar. Blir vatten stående en längre tid bör de översta sedimentlagren grävas bort 
och ersättas med ny infiltrationsjord. 
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7.3 KROSSMAGASIN/KROSSDIKE 

Krossmagasin kan fördröja och avleda dagvatten, och har potential att bidra med viss 
rening. De kan utformas på flera sätt och anläggs ofta i anslutning till gator och vägar. 
Krossfyllda diken kräver mindre utrymme än svackdiken och kan kombineras med andra 
dagvattensystem. 

Krossdiken kan både ha en tät eller en öppen botten. Föroreningsbelastningen och/eller 
infiltrationskapaciteten i underliggande mark avgör. Diket ska ha ett genomsläppligt 
lager i överytan.  

Dimensionering Fördröjningsvolymen i makadamdiket skapas av porvolymen i 
fyllningsmassorna, normalt cirka 30 procent av den totala volymen. 
Fördröjningsvolymen anpassas efter dimensionerande regnflöden från de ytor som ska 
avledas till makadamdiket. Nederbörd som överskrider magasinsvolymen och dikets 
avledningskapacitet behöver bräddas till dagvattennätet.  

Det måste finnas möjlighet att avleda flöden som är högre än det dimensionerande, till 
ledningsnätet eller förbi anläggningen. Om bräddande vatten i ytan runt diket kan skada 
anläggningar/installationer krävs ett översvämningsskydd/bräddbrunn. Det är viktigt att 
bräddbrunnen ligger i nivå med den maximalt tillåtna vattennivån i dikets lågpunkt så 
att bräddning inte sker i onödan.  

Dimensionering Fördröjningsvolymen i makadamdiket skapas av porvolymen i 
fyllningsmassorna, normalt cirka 30 procent av den totala volymen. 
Fördröjningsvolymen anpassas efter dimensionerande regnflöden från de ytor som ska 
avledas till makadamdiket. Nederbörd som överskrider magasinsvolymen och dikets 
avledningskapacitet behöver bräddas till dagvattennätet.  

Figur 12. Exempel på krossdike (SVOA) 
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7.4 UNDERJORDISKA MAGSIN 

I det fall anläggningar för dagvattenfördröjning som anläggs i markytan ej räcker till kan 
underjordiska magasin anläggas. Det finns flera olika typer av dagvattenmagasin under 
mark, såsom dagvattenkassetter och dagvattentunnlar som ansluts till 
dagvattenledningar och med hjälp av strypta utflöden minskar toppflöden ut från 
planområdet. Underjordiska magasin kan anläggas under körbara ytor eller andra 
vistelseytor, (se Figur 13 och 14).  
 
Underjordiska dagvattenmagasin eller dagvattenkassetter kan anläggas med 
infiltrationsmöjligheter till kringliggande mark. Jämfört med infiltrationsytor i markytan 
ger magasin en större aktiv yta för infiltration. Vid anläggande av ett magasin med 
infiltrationsmöjlighet behöver grundvattennivåerna i området beaktas, så att inte 
grundvatten riskerar att läcka in i magasinet. 
 
Möjligheten till inspektion i underjordiska magasin varierar. Sediment och partiklar i 
dagvattnet kan dock sedimentera i botten på magasinet och med tiden minska 
kapaciteten på magasinet. Underhåll i form av periodisk renspolning kan därför krävas. 
 
Figur 13. Exempel på rörmagasin för fördröjning av dagvatten. Kan anläggas under körbara ytor (Uponor 2021‐08‐17) 

 
 

Figur 14. Exempel på dagvattenkassetter för fördröjning/infiltration av dagvatten. Kan anläggas under körbara ytor 
(Uponor 2021‐08‐17) 
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8. PRINCIPUTFORMNING AV DAGVATTENHANTERING INOM 

PLANOMRÅDET 
KonGera har tagit fram ett principförslag på hur dagvattenhanteringen kan utformas 
inom planområdet. Föreslagen dagvattenhantering redovisas i plan i Bilaga 3 (se Figur 
15 nedan). Observera att ytor för LOD‐anläggningar är ungefärliga och placering och 
utbredning kan behöva justeras med hänsyn till framkomlighet inom kvarteret. Notera 
även att för framtida dimensionering och projektering av LOD‐anläggningar krävs en 
noggrannare geoteknisk undersökning som ger underlag för att bedöma markens 
infiltrationskapacitet. 
 
Fördelningen mellan fördröjningsanläggningar inom planområdet är endast ett förslag. I 
framtida projektering av dagvattenanläggningar inom planområdet måste tillgängliga 
ytor för fördröjning av dagvatten kontrolleras. 
 
Figur 15. Förslag för avvattning (se Bilaga 3) 
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8.1 YTLEDES AVRINNING 
Vid detaljprojektering av området bör den detaljerade höjdsättningen ses över så att 
ytledes transport av dagvatten leds mot anlagda LOD‐anläggningar alternativt mot nya 
kupol‐ och dagvattenbrunnar. Exempel på utformning av dagvattenhantering inom 
planområdet presenteras i Bilaga 3. Om öppna dagvattenrännor, diken och regnbäddar 
ska användas för transport av dagvatten inom planområdet bör höjdsättningen kring 
dessa anpassas så att flödesriktningen säkerställs, men även så att omgivande mark 
avvattnas mot dessa. 
 
Dagvatten från fastigheterna föreslås att ledas till krossmagasin/dike med hjälp av 
stuprörsutkastare med vattenavledareeller ledning. Utloppsledning från krossdike 
placeras i områdets lågpunkt i norr. Utlopp bör förses med bräddledning i form av 
munkbrunnar för att minska eventuell risk för höga uppdämningsnivåer. Att fördröja 
dessa, för området relativt stora hårdgjorda ytor, anses ge störst effekt vad gäller både 
avrinningsreducering samt föroreningsreducering. 
 

8.2 MAGASINSBERÄKNING 

Dimensionerande flöde för området innan exploatering är 37 l/s för ett 10 års regn med 
varaktigheten 10 min, avrinningskoefficienten är beräknad till 0,2 för naturmark. 
 
Flödet efter utbyggnaden utan fördröjning för 10 års regn blir 116 l/s med påslag för 
klimatfaktor på 1,25. Med antagande att fastigheten får en kommunal 
dagvattenanslutning med tillåten utsläppskapacitet som dagens situation genererar 37  
l/s kommer magasineringsbehov  inom fastigheten uppgå till 41 m3. 
 
Förslag i Bilaga 3 visar hur disposition för fördröjning kan ske. Bedömningen är endast 
grov. Det krävs en noggrannare höjdsättning och projektering av ytor för avvattning.  
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9. FÖRORENINGSBELASTNING FÖRE OCH EFTER EXPLOATERING 
Grundvärden för föroreningsbelastningar är tagna från Storm Tac:s schablonvärden och 
är redovisade i Tabell 5.  
 
Följande näringsämnen och föroreningar har studerats: fosfor (P), kväve (N), bly (Pb), 
koppar (Cu), zink (Zn), kadmium (Cd), krom (Cr), nickel (Ni), kvicksilver (Hg), suspenderad 
substans (SS; partiklar), opolära alifatiska kolväten (olja), benso(a)pyren (BaP) ; en 
specifik PAH). För metaller och näringsämnen avses alltid totalhalter.  
 
Tabell 5.Grundvärden för olika delområden (Storm Tac) 

Ämne   Enhet   Asfaltyta   Takyta   Grönområde/  
Park  

Stenmjöl  

P Fosfor   μg/1  270  170  160  85 

N Kväve   μg/1  2500  1200  1100  1800 

Pb Bly   μg/1  48  2,6  6  3,5 

Cu Koppar   μg/1  63  7,5  15  23,0 

Zn Zink   μg/1  340  28  28  20,00 

Cd Kadmium   μg/1  0,67  0,8  0,3  0,3 

Cr Krom   μg/1  24  4  2.5  7 

Ni Nickel   μg/1  16  4,5  1,3  4 

Hg Kvicksilver   μg/1  0,1  0  0,01  0,05 

SS Suspenderad 
substans  

μg/1  150000  25 000  47000  7400 

Olja   μg/1  3200  0  200  770 

BaP Bens (a) 
Pyren 

μg/1  0,19  0,01  0,01  0,01 

 
Dagvatten kan vara olika mycket förorenat beroende på markanvändning. 
Föroreningshalten i dagvatten i ett bostadsområde bedöms allmänt vara låg eller 
måttlig. Presenterade schablonvärden bör jämföras med liter dagvatten som en viss yta 
genererar.  
 
Tabell 6.Föroreningshalter för föreslagna avrinningsytor (Storm Tac) 

Ämne   Enhet   Nuläget  Efter 
byggnation 

Riktvärde 
(schablon)  

P Fosfor   μg/1  160  162  160 

N Kväve   μg/1  1100  1295  2000 

Pb Bly   μg/1  6  5  8 

Cu Koppar   μg/1  15  13  18 

Zn Zink   μg/1  28  39  75 

Cd Kadmium   μg/1  0,3  0,6  0,4 

Cr Krom   μg/1  2.5  4,8  10 

Ni Nickel   μg/1  1,3  4  15 

Hg Kvicksilver   μg/1  0,01  0,01  0,030 

SS Suspenderad 
substans  

μg/1  150000  32888  40 000 

Olja   μg/1  3200  257  400 

BaP Bens (a) 
Pyren 

μg/1  0,19  0,02  0,030 
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Med hänsyn till vald markanvändning, görs bedömningen att föroreningshalterna 
generellt inte förändras negativt i någon större utsträckning Se tabell 6. 
 
Bedömningar framkommer utifrån tidigare beskrivna schablonvärden, varför siffrorna i 
tabellerna ska hanteras varsamt och inte läggas för stor vikt vid. 
 
Även om påverkan av föroreningsmängder i detta fall är relativt liten, så 
rekommenderas insatser för rening samt fördröjning. I Tabell 7 redovisas 
schablonvärden i procent för åtgärder som reducerar föroreningshalterna i dagvatten. 
 
Tabell 7. Åtgärd som reducerar föroreningshalter i dagvatten (Storm Tac) 

Ämne  Enhet  Regnbädd/Kr
ossmagasin 

Svackdike  Underjordiska 
magasin 

P Fosfor  %  65  30  70 

N Kväve  %  40  40  15 

Pb Bly  %  80  70  75 

Cu Koppar  %  65  65  70 

Zn Zink  %  85  65  70 

Cd Kadmium  %  85  65  60 

Cr Krom  %  25  60  70 

Ni Nickel  %  75  50  55 

Hg Kvicksilver  %  50  15  60 

SS Suspenderad 
substans 

%  80  70  75 

Olja  %  60  85  65 

BaP Bens (a) 
Pyren 

%  85  60   

 

Enligt Tabell 7. har reningsbäddarna en medelhög reningskapacitet för partikulära 
föroreningar, t.ex. metaller som är bundna till jordpartiklar. Reningseffekten för lösa 
föroreningar (t.ex. metalljoner) anses vara låg.  
 
Riktlinjer för utformningen av växtbäddar för att uppnå god rening och infiltration finns 
beskrivet i (C.3 Stormwater Technical Guidance 2013). En tumregel som används vid 
dimensionering och utformning av växtbäddar är att dess yta ska vara minst 4 % av den 
avvattnande hårdgjorda ytan. Ett ytterligare krav som ställs är att jordmånen ska vara 
minst 45 cm, för att uppnå en god reningseffekt. 
 
Det saknas nationell vägledning inom dagvattenområdet, men dagvattenhanteringen 
ska förhålla sig till att miljökvalitetsnormerna ska uppnås. För att ej riskera att försämra 
eller äventyra recipientens möjlighet att uppnå miljökvalitetsnormerna har åtgärdsnivå 
för erforderlig rening och utjämning i denna detaljplanläggning satts till att 
exploateringen med tillhörande åtgärder för dagvatten inte ska innebära en försämring 
avseende kvalitet och kvantitet jämfört med dagens situation. 
 
Föreslagna lösningen för dagvattenhantering bygger på att dagvatten hanteras genom 
självfall. Genom trög dagvattenhantering återfås rening och fördröjning som efterliknar 
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naturliga processer. Resultatet visar att föreslagen systemlösning har reningseffekt på 
både näringsämnen och kemiska föroreningar. 

Detaljplanen anses inte medföra ett försvårande för recipient att uppnå MKN. Inte heller 
förväntas planen medföra en sänkning av recipientens ekologiska eller kemiska status. 

10. ÖVERSVÄMNINGSRISKER
Dagvattenflöden kommer vid ett 100‐årsregn att följa markens topografi se Figur 16. 
Beräkningar som har utförts för 100‐års regn och 10 minuters varaktighet uppgår till 
över 248 l/s. Fastigheten har inga stängda områden vilket innebär att avrinningen sker 
mot norr och påverkar områden nedströms. För att förhindra att bebyggelsen 
översvämmas ska instängda områden undvikas. Höjdsättningen ska anpassas så att ytlig 
avrinning vid extrema regn ges möjlighet att ta sig ut från eventuella instängda 
områden. 

Figur 16. Topografi över område samt flödesvägar 
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med ett turkost streck i marginalen. 

2021-06-17 

B - Plottar Ak-21098-1-01 och Ak-21098-1-03 har 
uppdaterats; avaktiverade skärmar hade tidigare 
ingått i beräkningen och redovisat för-låga värden. 

2021-08-16 

C Beräkningar har reviderats med nya husformer. 2022-05-13 

1 Uppdrag 
ACAD har på uppdrag av Toltorpbygg AB utfört en trafikbullerutredning för 
Cirkusplatsen i Oxelösund. Syftet med utredningen är att kontrollera förutsättningar 
för ett seniorboende bestående av tre huslameller, totalt 24 bostäder, 
sammanbundna via en gemensam vinterträdgård. 

Utredningen analyserar beräknade trafikbullernivåer mot nationella riktvärden 
enligt SFS 2015:216 och SFS 2017:359. 

2 Bedömningsunderlag 
Följande underlag har använts: 

• Situationsplan från Carlstedt Arkitekter AB daterade 2022-04-28.  
• Trafikflödesmätningar från NTF (2017 och 2019) 
• Situationsplan med grundkarta i DWG-format tillhandahållen av Carlstedt 

Arkitekter AB 2021-05-19. 
• Trafikverkets Uppräkningstal för EVA 2020-06-15. 
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3 Riktvärden 
Enligt förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader, och de ändringar 
som presenteras i förordning 2017:359, gäller följande riktvärden för buller från 
spårtrafik och vägar. 

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som 
anges i första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359). 

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör 

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en 
sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 
dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid 
fasaden. 

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första 
stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som 
anges i första stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt 
mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första 
stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 
10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 
22.00. 

4 Trafikmängd 
Beräkningen av trafikbuller är utförd med trafikmängder enligt tabeller nedan. 
Trafikuppgifterna är erhållna från NTF. Siffrorna motsvarar en prognos för år 2040. 
Siffrorna inom parentes motsvarar ursprungsvärden baserade på mätningar 
utförda 2017 och 2019. 

Observera att ljud från idrottsplatsen ej behandlas i denna utredning. 
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Vägtrafik (prognos för år 2040) 

Väg Fordon/årsmedeldygn Andel tung trafik [%] Hastighet 
[km/h]1) 

Björntorpsvägen 2 835 (2 226) 2,25 (2) 60 

Jogersövägen 952 (732) 0 (0) 40 

Stenviksvägen 371 (285) 0 (0) 40 

Vallsundsvägen 1 057 (832) 0 (0) 40 

Parkering 
Oxelösunds IK 

7202) 0  30 

1) ”NVDB på webb”, Nationell vägdatabas, Trafikverket 
2) Uppskattat värde av ACAD, 3 rörelser per p-plats per dygn. 

Tabell 1. Trafikmängder för vägtrafik. 

5 Resultat 
Beräkningarna av ekvivalent och maximal ljudnivå redovisas i bifogade 
beräkningsblad, se Tabell 2. Redovisade värden motsvarar det högsta värdet för 
alla våningsplan. Ekvivalent och maximal ljudnivå redovisas även 1,5 meter över 
mark. 

Beräkningsblad 

Ak-21098-1-01C Ekvivalent ljudnivå vid fasad, uteplatser, samt 1,5 m över mark . 

Ak-21098-1-02C Ekvivalent ljudnivå vid fasad, uteplatser, samt 1,5 m över mark utan 
komplementbyggnader. 

Ak-21098-1-03C Maximal ljudnivå vid fasad nattetid 1) 

Ak-21098-1-04C Maximal ljudnivå vid fasad nattetid1) utan komplementbyggnader 

Ak-21098-1-05C Maximal ljudnivå (dagtid) vid uteplatser 1,5 m över mark2)   

Ak-21098-1-06C Maximal ljudnivå (dagtid) vid uteplatser samt 1,5 m över mark utan 
komplementbyggnader 

Ak-21098-1-07C Ekvivalent ljudnivå vid uteplatser (inglasning) 

Ak-21098-1-08C Maximal ljudnivå (dagtid) vid uteplatser (inglasning) 

Beräknade värden vid huskroppar och över mark är frifältsvärden med reflexer från 
närbelägna byggnader. Ekvivalent ljudnivå är ljudnivån för ett årsmedeldygn. 
Bullernivåerna är beräknade enligt Nordiska beräkningsmodellen i programvaran 
CadnaA. 
1) Avser den ljudnivå som överskrids av högst 5 fordonspassager per medelnatt mellan kl. 
22 och 06. 
2) Avser den ljudnivå som överskrids av högst 5 fordonspassager per medeltimme mellan 
kl. 06 och 22. 

Tabell 2. Beräkningsblad som redovisar beräknade trafikbullernivåer. 
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6 Utlåtande 

6.1 Ljudnivå vid fasad 
Den ekvivalenta ljudnivån uppgår till högst 60 dBA med nuvarande 
hastighetsbegränsning på Björntorpsvägen (60 km/tim). 

Detta innebär att riktvärden för trafikbuller vid fasad klaras och bostäder kan 
planeras utan hänsyn till buller.  

Komplementbyggnaderna har liten inverkan på bullersituationen och är inte 
avgörande för att klara riktvärden. 

6.2 Ljudnivå vid uteplatser 
En tyst uteplats till respektive boende kan anordnas genom att delvis glasa in vissa 
bullerutsatta balkonger, se Ak-21098-1-07C och 08C för översiktligt förslag med 
balkonger som behöver inglasning. Alternativt ordnas en gemensam tyst uteplats 
på tomtens sydvästra del. 
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Cirkusplatsen 
Dygnsekvivalent ljudnivå, LpAeq,24h, dB(A) 
från vägtrafik. 60 km/tim på Björntorpsvägen.

Frifältsvärden vid värsta utsatta del av fasad 
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CadnaA: Version 2020 MR 2 (32 Bit)
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1:600
Ritningsnummer

Ak-21098-1-01C
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nils-Erik Selin

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Revidering av reglemente för Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
MIljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

2. Reviderat reglemente för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fastställs fr.o.m.
2022-10-01.

3. Sammanfattning
Skälet till föreslagen förändring av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente är
att samla kommunens tillsynsansvar så långt som möjligt under en och samma nämnd. En
ändring av nämndernas reglementen blir en effektivisering av kommunens
tillsynsverksamhet, då nedan beskrivna produkter ofta finns inom livsmedelshandeln.

Kommunfullmäktige fattade 2021-11-10 beslut om att överföra tillsynen av folköl och
tobaksförsäljning samt försäljning av receptfria läkemedel från vård- och omsorgsnämnden
till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att anta
reviderade reglementen för respektive nämnder. Länsstyrelsen kontaktade under våren
2022 kommunen och påpekade att kommunfullmäktiges beslut och de revideringar som
gjordes av reglementena 2021-11-10 inte var tillräckliga för att överföra all tillsyn gällande
folköl och tobak från vård- och omsorgsnämnden till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
utan enbart delar av tillsynen. Därför behöver kommunfullmäktige fatta beslut om ytterligare
en revidering av respektive nämnds reglemente.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden övertar ansvaret från vård- och omsorgsnämnden
om att svara för prövning och tillsyn samt i övrigt handlägga och granska ärenden enligt de
delar i alkohollagen (2010:16220) som rör tillsyn av försäljning av öl klass II (folköl) och
enligt alla de delar som rör tillsyn enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter. Övrig tillsyn som inte rör försäljning av öl klass II (folköl) enligt alkohollagen
(2010:16220) ligger kvar inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.

Den första augusti i år trädde lagen om tobaksfria nikotinprodukter i kraft. Lagen tilldelar
kommunerna ett ansvar att ombesörja tillsynen av försäljningen av tobaksfria
nikotinprodukter. Förvaltningen föreslår att även denna tillsyn tilldelas miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.

Bifogat till tjänsteskrivelsen finns förslag till nytt reglemente för miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden. Föreslagna tillägg markeras med grönt och det som föreslås
tas bort markeras med överstrykning och röd färg.
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3. Ärendet
Under den här rubriken kan du vidareutveckla ärendet som inte får plats i
sammanfattningen.

Områden som kan vidareutvecklas är till exempel ekonomi och medborgarperspektivet.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Nils Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:
Ange vilka som ska delges beslutet. Ange funktion och inte person. Om det är fler än en
ange om det är för kännedom eller för åtgärd.

Ska alltid anges.
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REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Utöver bestämmelserna i huvudreglementet för kommunens nämnder gäller följande
särskilda föreskrifter för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Verksamhetsområde

§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning

1. fullgör kommunens uppgifter enligt miljöbalken, utom såvitt avser förklaring
avseende områdesskydd enligt 7 kap samt fullgörande av den kommunala
renhållningsskyldigheten enligt 15 kap, samt prövning av ansökningar om
strandskyddsdispens. Därutöver de övriga uppgifter som enligt annan lag skall
fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

2. skall mottaga förordnande enligt 12 §, förordningen om områdesskydd av
beslutsbefogenhet enligt 7 kap 18 §, miljöbalken.

3. skall utöva sådant tillsynsansvar som av Länsstyrelsen enligt 10 §, förordningen om
tillsyn enligt miljöbalken överlåts till kommunen.

4. svarar också för att

 pröva frågor om extra borttransportering av hushållsavfall enligt 15 kap 17 §,

miljöbalken,

 besluta om tillstånd om avfall enligt 15 kap 18 § tredje stycket miljöbalken,

 medge dispens från föreskrifterna i kommunens renhållningsordning,

 mottaga anmälan om kompostering m.m. enligt 16 §, renhållningsförordningen.

5. fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det
närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen.
Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av
den kommunala nämnden inom mät-, kart-, plan- och byggnadsväsendet.

6. fullgör de trafikuppgifter som anges i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor samt
bereder vissa trafiksäkerhetsfrågor

7. fullgör kommunens uppgifter avseende tillsyn enligt lagen om tobak och liknande
produkter avseende tillsyn enligt 7 kap 3 §.

8. fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om vissa receptfria läkemedel.

9. fullgör kommunens uppgifter avseende tillsyn som rör försäljning av öl klass II
(folköl) enligt 9 kap 19 § alkohollagen (2010:1622) avseende tillsyn.

10. fullgör kommunens uppgifter avseende tillsyn enligt lagen om tobaksfria
nikotinprodukter.
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§ 2 Övriga uppgifter

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

1. är samrådsorgan för kommunstyrelsen i frågor där nämndens verksamhetsområde

berörs och där kommunstyrelsen har beslutanderätten,

2. fullgör vissa av kommunens uppgifter enligt anläggningslagen och

fastighetsbildningslagen,

3. beslutar om kommunens ortnamnsorgan, (gator, vägar, allmänna platser),

4. upplåtelse av offentlig plats och torghandel,

5. är samrådsorgan vid upprättandet av kommunens energiplan samt utövar

det offentligrättsliga tillsynsansvaret vid tillämpningen av denna plan,

6. svarar för myndighetsutövningen enligt allmänna ordningsstadgan och lokala

ordningsföreskrifter,

7. utlyser miljöstipendiet ledigt till ansökan samt utser stipendiat,

8. ansvar för gata/park samt

9. har det offentligrättsliga tillsynsansvaret över kommunens gator, vägar, parker

och övrig allmän platsmark.

§ 3 Delegation från kommunfullmäktige

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska ha hand om den fysiska planeringen
med undantag för den översiktliga fysiska planeringen som handhas av
kommunstyrelsen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skall besluta i följande grupper av ärenden
i de delar nämnden har ansvaret:

1. Ärenden enligt plan- och bygglagen om antagande, ändring eller upphävande
av detaljplan

 en plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse (PBL 5 kap 27§)
Planer som handläggs med utökat förfarande kan anses vara av principiell
beskaffenhet vikt och ska som regel antas av Kommunfullmäktige.

 som överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplan eller motsvarande
översiktliga beslutsunderlag.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens befogenhet innefattar också rätt att förlänga eller
förnya sådan detaljplans genomförandetid (4 kap 24 §). Nämnden har däremot inte rätt att
ändra eller upphäva detaljplanen före genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens
bestridande.
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2. Ärenden enligt plan- och bygglagen om antagande, ändring eller upphävande
av områdesbestämmelser

 en plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse (PBL 5 kap 27§)
Planer som handläggs med utökat förfarande kan anses vara av principiell
beskaffenhet vikt och ska som regel antas av Kommunfullmäktige.

 som överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplan eller motsvarande
översiktliga beslutsunderlag.

3. Beslut i ärenden om fastställande av belägenhetsadress enligt § 10 och
lägenhetsnummer enligt § 11, Lagen (2006:378) om lägenhetsregister.

Nämndens sammansättning

§ 4 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Sammanträden

§ 5 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud-
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla
detta till kommunkansliet och nämndens ordförande. Ordföranden avgör om närvaro får ske
på distans. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får bestämma vad som närmare ska
gälla om deltagande på distans i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträden.
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Datum Dnr

2022-08-15 MSN.2022.20
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621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nils-Erik Selin

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Svar på e-förslag - Vägbulor på Jogersövägen

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

E-förslaget är besvarat

2. Sammanfattning
I ett E-förslag framförs att det behövs vägbulor på vägen fram till Jogersöbadet vid
koloniområdet. Förslaget har fått 128 röster.

På Jogersövägen i det aktuella området gäller hastighetsbegränsningen 40 km/h.
Förvaltningen har sett över skyltningen och även satt upp digitala skyltar som talar om när
en trafikant kör för fort.

Förvaltningen har även genomfört radarmätningar och mätt antal fordon och hastigheter. I
februari 2022 så passerade ca 400 fordon per dygn och medelhastigheten låg på ca 50
km/h. Mätningen i juni 2022 visar på ca 1000 fordon per dygn och en medelhastighet på ca
40 km/h.

Utefter Jogersövägen finns en separerad gång och cykelväg, så inga oskyddade trafikanter
behöver använda sig av vägen.

Användningen av vägbulor ska ske restriktivt och var välmotiverat av trafiksäkerhetsskäl.
Bedömningen är att det inte är lämpligt att bygga fasta hastighetsdämpande hinder i form
av vägbulor på Jogersövägen.

Beslutsunderlag
E-förslaget

Ska alltid anges.

Nils Erik SeliNils-Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:
Ange vilka som ska delges beslutet. Ange funktion och inte person. Om det är fler än en
ange om det är för kännedom eller för åtgärd.
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Lämna ett förslag 
 
 

Ärendenummer  220216-EFORSLAGET-IL11 
Inskickat  2022-02-16 19:52 

 

 

E-förslag 
 

Rubrik  Vägbulor 
 

Text  Vägbulor längs vägen fram till jogersö badet förbi 
koloniområdet, för att minska hastigheten 

Namn   
E-post   
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Datum Dnr

2022-08-16 MSN.2022.22

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nils-Erik Selin

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Svar på e-förslag - Bryggor vid Stenviksbadet

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

E-förslaget är besvarat

2. Sammanfattning

Ett E-förslag har inkommit som föreslår nya flytbryggor vid Stenviksbadet. Förslaget har
fått 52 röster. Förslagsställaren framför
” Nu när det satsas pengar på Stenviksbadet vill jag
framföra en stor önskan om att återinskaffa flytbryggorna "på det djupa". De är saknade av många och
skulle kunna bidra med mycket, också för skolorna i kommunen. Jag arbetar själv på Oxelöskolan och vi
ser att vi som skola i simundervisningen skulle ha mycket stor användning av
detta. På vår skola har vi stort behov av simundervisning då en stor andel av våra elever inte är
simkunniga. Vilken vinst att på hösten kunna bedriva simundervisning på Stenviksbadet!!”

Vid en studie av äldre flygfotografier så framgår att det har funnits andra än de nuvarande
bryggorna vid Stenviksbadet. För närvarande så finns inte budgetmedel för anskaffning av
nya bryggor. Förslaget är dock intressant och är något som förvaltningen tar med sig i
framtida budgetdiskussioner. Att främja simundervisning och vattenvana är viktigt ur ett
folkhälsoperspektiv.

Beslutsunderlag
E-förslaget

Nils-Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:
Ange vilka som ska delges beslutet. Ange funktion och inte person. Om det är fler än en
ange om det är för kännedom eller för åtgärd.

Ska alltid anges.
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Lämna ett förslag 
 
 

Ärendenummer  220316-EFORSLAGET-SX44 
Inskickat  2022-03-16 16:39 

 

 

E-förslag 
 

Rubrik  Bryggor vid Stenviksbadet 
Nu när det satsas pengar på Stenviksbadet vill jag 
framföra en stor önskan om att återinskaffa flytbryggorna 
"på det djupa". De är saknade av många och skulle kunna 
bidra med mycket, också för skolorna i kommunen. Jag 

 

Text arbetar själv på Oxelöskolan och vi ser att vi som skola i 
simundervisningen skulle ha mycket stor användning av 
detta. På vår skola har vi stort behov av simundervisning 
då en stor andel av våra elever inte är simkunniga. Vilken 
vinst att på hösten kunna bedriva simundervisning på 
Stenviksbadet! 

Namn   
E-post   
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Sammanträdesprotokoll Blad 1

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-08-23

Utdragsbestyrkande

(7) Dnr MSN.2022.3

Redovisning av delegationsbeslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndensbeslut

Redovisning av delegationsbeslutengodkänns.

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndenhar överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor
till ordförande och tjänstemän enligt en av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
antagen delegationsordning.Dessa beslut skall redovisas till miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden.

Redovisningen innebär inte att miljö- och samhällsbyggnadsnämndenfår ompröva
eller fastställa delegationsbesluten.Däremot står det miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden fritt att återkalla en lämnad delegation.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndenföreläggs utövad delegationsrätt från

Johan Hemmingson Beslut om avskrivning
Beslut om bygglov
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Rivningslov
Rättidsprövning
Startbesked
Slutbesked
Strandskyddsdispens

Juni-juli

Stephanie
Strömberg

Beslut om avvisning
Beslut om avslut av ärende
Beslut om bygglov
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Marklov och startbesked
Startbesked
Slutbesked

Juni-juli

Mikael Johansson Beslut om avslut av ärende
Beslut om bygglov
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Startbesked

Juni-juli

Moa Bohm Föreläggande om komplettering Juli
Ebba Sellén Beslut om riskklass och avslut av ärende

Beslut att godkänna hantering av avslutad
verksamhet
Beslut om avhjälpandeåtgärder

Juni-juli



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-08-23

Utdragsbestyrkande

Annelie Alfredsson Anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel
Beslut om tillstånd för BDT-avlopp
Beslut registrering livsmedelsanläggning
Beslut att godkänna slutrapport föroreringsskada
Tillstånd omhändertagandematavfall
Tillstånd omhändertagande latrin
Yttrande om alkoholtillstånd

Juni-juli

Andreas Edhag Beslut om risk- och erfarenhetsklass
Beslut registering livsmedelsanläggning
Beslut om tillstånd för avlopp
Beslut omhändertagandeav latrin
Föreläggande av vidta åtgärder i
livsmedelsverksamhet
Saneringsintyg fartyg
Yttrande om alkoholtillstånd

Juni-juli

Kent Börjesson Beslut fällning av träd
Beslut trafikanordningsplan
Dispens från lokala trafikföreskrifter
Grävtillstånd
Transporttillstånd
Yttrande markupplåtelse

Juni-juli

Jerry Karlsson Yttrande markupplåtelse Juni-juli
Nils-Erik Selin Föreläggande att utför undersökning och lämna

uppgifter
Rättidsprövning
Slutbesked

Juni-juli

Tommy Karlsson Ordförandebeslut - Bygglov för nybyggnad av
radhus, carportar och förråd, Oxelö 8:20

Juni
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Datum 
2022-08-23

 

 
 

Ärendemening / ärendenummer Ansvarig Beslutsdatum 
och § 

Uppdrag/sammanfattning B/MI Uppdrag 
klart/åter- 
rapportering 

Ta fram förslag till mätbara nyckeltal och 
resursåtgång i de större arbetsområdena. 
De större områdena (cykelvägar, gräsytor, 
snöröjning, badplatser, lekplatser, rabatter). 
Kostnader inom gata/park-uppdraget, även 
underhållskostnader, även i jämförelse med 
andra kommuner. 
Uppdrags- och kostnadsberäkningar 

 

   

2020-03-18 § 25 Skriftlig redovisning varje kvartal B Varje kvartal 
2022 
Juni 2022 

Bygg Varsamt Nisse 2020-09-29 § 82 Lägesuppdatering M  Juni 2022 
   Revidering av Bygg varsamt B   

Transporter Nisse   Årlig redovisning MI Q3 2022 

VA     Årlig redovisning MI Q3 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr 
Oxelösunds kommun 613 81 OXELÖSUND 
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