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1 INLEDNING 

1.1 UPPDRAG OCH SYFTE 
WSP Sverige AB har på uppdrag av Söderhamns kommun gjort en översiktlig 
miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheterna Öster 2:10 och 
Broberg 3:1 i Söderhamn. Söderhamns kommun håller på att ta fram en ny 
detaljplan för byggande av bostäder i området som ligger söder om 
Söderhamnsån i centrala Söderhamn. Området ligger delvis på en före detta 
godsbangård. Arbetet med detaljplanen för nya bostäder innebär ett behov av 
att utreda förekomst av eventuella markföroreningar.  

Syftet med den översiktliga miljötekniska markundersökningen är att  

· Undersöka förekomst av misstänkta föroreningar.  
· Bedöma spridnings- och exponeringsrisker för föroreningar i förhållande 

till tillgängliga riktvärden och omgivningsförutsättningar (förenklad 
riskbedömning).  

Den miljötekniska markundersökningen ska utgöra underlag för bedömning om 
det finns ett saneringsbehov för att uppnå riktvärden för känslig markanvändning 
(KM).   

Den miljötekniska undersökningen har samordnats med en geoteknisk 
undersökning som utförs för detaljplanen. 

1.2 ORGANISATION 
Fredrik Eriksson WSP har varit uppdragsansvarig och Annika Jonsson  
handläggare. Fältarbetet har utfört av Annika Jonsson. Christina Edlund har 
varit kvalitetsgranskare. Beställarens representanter har varit Jonas Ryberg och 
Erika Klang-Westin. 

1.3 OMFATTNING 
Den miljötekniska markundersökningen har omfattat följande moment: 

· Upprättande av provtagningsprogram 
· Fältarbete: 

- Jordprovtagning i sex provgropar (grävmaskin) 
- Installation av två grundvattenrör 
- Provtagning i ett grundvattenrör inkl. avläsning av 

grundvattennivå 
- Inmätning av provtagningspunkter. Koordinatsystem SWEREF 

99 1630, RH2000. 
· Laboratorieanalys av jord och grundvatten 
· Dokumentation av provhantering 
· Rapport 

Provtagningsprogrammet har upprättats baserat på tillhandahållet underlag från 
Söderhamns kommun. 
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1.4 BEGRÄNSNINGAR 
Bedömningarna i rapporten baseras på det underlag som fanns tillgängligt 
under uppdragstiden.  

Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på 
erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Det kan inte uteslutas att 
det finns förorening i punkter eller områden som inte har undersökts eller att det 
förekommer ämnen och föreningar som inte analyserats. 

2 OMRÅDESBESKRIVNING 

2.1 LOKALISERING 
Undersökningsområdet, som även benämns ”delområde bebyggelse”, ligger på 
del av fastigheterna Öster 2:10 och Broberg 3:1 i centrala Söderhamn, se  
Figur 1. Undersökningsområdet ligger vid Södra Hamngatan och har en area av 
ca 6600 m (ca 110 m x 60 m). 

Norr om undersökningsområdet och Södra Hamngatan ligger Söderhamnsån. 
I söder ligger ett bostadsområde. Öster och väster om undersökningsområdet 
finns byggnader med bostäder och diverse verksamheter. Se Figur 2. 

 
Figur 1. Aktuellt område för miljöteknisk undersökning är markerad med blå ring.  
(Källa Lantmäteriets kartsök, oktober 2018) 
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Figur 2. Aktuellt undersökningsområde markerat i rött. (Källa: www.soderhamn.se, 2018-10-16.) 
 

2.2 ALLMÄNNA MARKFÖRHÅLLANDEN 
Jorden inom undersökningsområdet består enligt SGU:s jordartskarta av lera 
och silt (gulfärgat) . Se Figur 3. 

 
Figur 3. Översiktliga jordartsförhållanden. Gulfärgat = lera-silt. Aktuellt undersökningsområde är 
markerat i blått. 

2.3 RECIPIENTER OCH SKYDDSOMRÅDEN 
Ytvattenrecipient är Söderhamnsån, som rinner ut i Söderhamnsfjärden och 
vidare ut i Bottenhavet. Söderhamnsån och Söderhamnsfjärden är 
klassificerade vattenförekomster. Ingen identifierad grundvattenförekomst har 
påträffats inom eller nedströms området. 
(http://viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx).  

Enligt SGU:s kartvisare Brunnar finns inga borrade brunnar inom 
undersökningsområdet eller närmare Söderhamnsån. I bostadsområdet söder 
om undersökningsområdet finns borrade energibrunnar. 
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Det finns inga kända skyddade naturområden eller riksintressen för naturvård 
och friluftsliv som bedöms ligga inom påverkansområdet, se Figur 4. 

Undersökningsområdet ligger inom ett fornlämningsområde som är angivit som 
stadslager (RAÄ-nummer Söderhamn 26:1), se Figur 5.  

 
Figur 4. Karta över närmaste skyddsområden och riksintressen. 
(källa: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se) 
 

 
Figur 5. Utdrag ur Riksantikvarieämbetets fornminnesdatabas (Källa: 
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html) 

3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 

3.1 TIDIGARE MARKANVÄNDNING 
Aktuellt undersökningsområde ligger delvis på Söderhamns gamla bangård. 
Historisk verksamhet och potentiellt förorenade områden redovisas i bilaga 1.  

3.2 NUVARANDE MARKANVÄNDNING 
Den norra delen av undersökningsområdet består av en asfalterad yta som 
används för parkering. Söder om parkeringsytan finns en gång- och cykelväg i 



 
 

9 (22) 
 

öst-västlig riktning och parallellt med den ett gammalt järnvägsspår som inte är i 
bruk. Söder om järnvägsspåret består marken av  en grusyta. På den grusade 
ytan finns upplag av jord och återvinningscontainrar. Se Figur 6.  

Två ledningscentraler finns på området. Ledningar passerar mellan 
ledningscentralerna samt korsar undersökningsområdet. 

Fastighetsägare är Söderhamns kommun. 

 
Figur 6. Undersökningsområdet. Från vänster: grusytan, järnvägsspåret, gång- och cykelvägen och 
längst till höger skymtar parkeringen. 

3.3 PLANERAD MARKANVÄNDNING 
Som tidigare nämnts arbetar Söderhamns kommun med en detaljplan för 
bostadsbebyggelse i delar av fastigheterna Öster 2:10 och Broberg 3:2, längs 
med Södra Hamngatan. Bostadsbebyggelsen planeras bestå av stadsradhus i 
1-2,5 våningar. Även markåtgärder såsom höjning och utjämning av marknivån 
planeras i samband med exploateringen. 

4 UTREDNINGAR OCH 
UNDERSÖKNINGAR 

4.1 TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 
Tidigare utförda miljötekniska markundersökningar redovisas i bilaga 1. 

4.2 NU UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 
Parallellt med den miljötekniska markundersökningen har WSP även utfört 
geoteknisk undersökning inom undersökningsområdet. Den geotekniska 
undersökningen redovisas i ”Delområde bebyggelse Söderhamn, Markteknisk 
undersökningsrapport (MUR)” och ”Delområde bebyggelse Söderhamn, PM 
Geoteknik för detaljplan”, båda daterade 2018-10-23. 
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5 GENOMFÖRANDE AV 
UNDERSÖKNINGEN  

5.1 AVGRÄNSNING 
Undersökningsområdet avgränsas i norr av Södra Hamngatan, i väster av 
Strandbacksgatan, i söder av Södra Järnvägsgatan och i öster av förlängningen 
av Stuvaregatan. Undersökningen avser jord och grundvatten. 

5.2 PROVTAGNING  
Fältarbetet utfördes vecka 35 och 36 2018. 

Provtagningen har utförts i huvudsak enligt provtagningsplanen (Bilaga 2), med 
undantag för nedanstående:  

· Grundvattenrör 18W028 installerades initialt, men det fanns inget vatten 
i grundvattenröret. Provgrop PG6 grävdes därför djupare än planerade 
1 m för att se om grundvatten påträffades. Då grundvatten påträffades 
på ca 2 m djup i provgropen beslutades i samråd med beställaren att 
ytterligare ett grundvattenrör skulle sättas (i provgropen).  

Provtagningspunkterna har placerats ut inom området baserat på tillgänglig 
information om historisk verksamhet. Tre punkter har placerats på 
parkeringsytan och fem punkter på f.d. bangårdsområdet.  

Provpunkternas placering redovisas i situationsplan i Bilaga 3 (ritning G101). 
Provgroparna har benämnts PG1-PG8 och grundvattenrören har benämnts 
18W028 och PG6. 

Dokumentation av utfört fältarbete och provhantering redovisas i Bilaga 4. Där 
beskrivs även avvikelser från planerat utförande.   

Fältarbetet har utförts enligt utvalda delar i Naturvårdsverkets 
rekommendationer (NV rapport 4310, 4311, 4918), SGF:s fälthandbok 
”Undersökningar av förorenade områden” (SGF Rapport 2:2013) samt 
tillämpliga delar i Arbetsmiljöverkets publikation ”Marksanering – om hälsa och 
säkerhet vid arbete i förorenade områden”. Fältarbetet har utförts motsvarande 
standardnivå enligt SGF:s fälthandbok. 

5.3 ANALYSER 
Jord- och grundvattenprover har skickats till det ackrediterade laboratoriet 
Eurofins för analys. 

Som beskrivs i bilaga 1 har ogräsbekämpningsmedlen Hormoslyr, Karmex 80, 
Spectra och Roundup Bio tidigare använts på bangårdsområdet 
(Scandiaconsult 1999). De verksamma ämnena i dessa bekämpningsmedel 
(2,4,5-T och 2,4-D, diuron, glyfosat och dess nedbrytningsprodukt AMPA) har 
analyserats i jord och grundvatten. Laboratoriets analyspaket innehåller dock 
fler ämnen än dessa. Totalt har 18 pesticider analyserats i jord och 45 i 
grundvatten.  
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Av totalt 25 uttagna jordprover har analyser utförts enligt nedan: 

· Metaller:  
- As, Ba, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn och Hg: 12 prov 

· Organiska ämnen:  
- BTEX, alifatiska kolväten >C5-C35, aromatiska kolväten >C8-C35, 16 
polycykliska aromatiska kolväten (PAH-16): 12 prov  
- Pesticider (ogräsbekämpningsmedel)1: 8 prov  

· TOC och pH: 4 prov 

Ett grundvattenprov har analyserats med avseende på följande ämnen: 

· Metaller:  
- As, Ba, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn och Hg 

· Organiska ämnen:  
- BTEX, alifatiska kolväten >C5-C35, aromatiska kolväten >C8-C35, 16 
polycykliska aromatiska kolväten (PAH-16) 
- Pesticider2 + Glyfosat och AMPA 

6 JÄMFÖRVÄRDEN 

6.1 JORD 
Resultaten från laboratorieanalyser av jord jämförs vidare med 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, KM och MKM 
(Naturvårdsverket, 2016).  

Faktaruta Naturvårdsverkets generella riktvärdesscenarier, KM och MKM 

Naturvårdsverkets riktvärden är uppdelade i två typer av markanvändning:  

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

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

 
För aktuella bekämpningsmedel (pesticider) där det saknas generella riktvärden 
från Naturvårdsverket, jämförs analysresultat även med Trafikverkets generella 
avgränsningsvärden för bedömning av förorenade massor (TDOK 2015:0320, 
f.d. BHV 585.85, Trafikverket, 2015). Avgränsningsvärdena var tänkta att 
användas för bedömning av jordmassornas farlighet och lämplig hantering och 
användning av jordmassorna inom Banverkets projekt. Det bör noteras att 

                                                   
1 Analyspaket Eurofins: ”Pesticider i jord, bangårdar inkl. glyfosat och AMPA”. 
2 Analyspaket Eurofins: ”Pesticider i grundvatten, dricksvatten (43 st)”.  
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avgränsningsvärdena nivå 1-3 baseras på Naturvårdsverkets modell för 
beräkning av generella riktvärden för förorenade områden från 1996, som 
därefter har reviderats.  

Avfall 
Som underlag till hantering av överskottsmassor jämförs halterna i jord utöver 
de generella riktvärdena för KM och MKM också med nivån för mindre än ringa 
risk (Naturvårdsverket, 2010) och Avfall Sveriges förslag till gränser för farligt 
avfall, FA (Avfall Sverige, 2007). OBS. Dessa gränser (för FA) är under 
revidering för att anpassas till nya avfallsdirektivet. I väntan på uppdaterad 
vägledning används befintligt värde. 

Uppmätta totalhalter i jorden tillsammans med uppfyllelse av laktestkriterier och 
övriga kriterier enligt Naturvårdsverket, 2010, styr hur eventuella 
överskottsmassor kan användas i anläggningsarbeten.  

6.2 GRUNDVATTEN 
Uppmätta halter i grundvatten jämförs med olika jämförvärden beroende på 
ämne; holländska riktvärden för grundvatten (Nederländerna, 2009), Svenska 
Petroleum Institutets riktvärden för bensinstationer (SPI, 2011), 
Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten (Livsmedelsverket, 2001) och 
SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013).  

Det nationella riktvärdet för bekämpningsmedel i grundvatten är 0,1 μg/l för 
enskilda substanser och 0,5 μg/l för summan av uppmätta substanser 
(SGU, 2016). Enligt Livsmedelsverket innebär bekämpningsmedelshalter över 
0,1 μg/l för enskilda substanser eller över 0,5 μg/l för summan av substanser att 
vattnet ska klassas som otjänligt som dricksvatten (Livsmedelsverket 2001). 

7 RESULTAT 

7.1 FÄLTOBSERVATIONER  

7.1.1 Jord 
Fältobservationerna redovisas i sin helhet i Bilaga 4. Nedan följer en  
sammanfattning. Provpunkternas läge visas i Bilaga 3 och Figur 7. 

Marknivån inom undersökningsområdet varierar mellan ca +1,5 och +2,4 
(RH 2000). 

I samtliga åtta provgropar består jorden överst av fyllning. Generellt har 
fyllningen en mäktighet av ca 1-2 m och innehåller grus, sand och finkornig jord, 
med inslag av trärester, tegel och kol. Under fyllningen består jorden av lera.  
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Figur 7. Placering provpunkter miljöteknisk markundersökning: provgropar PG1-PG8 och 
grundvattenrör 18W028 och PG6. (Utklipp ur ritning G101, bilaga 3.) 
 

I punkterna PG1-PG3, som ligger på den asfalterade parkeringen, består jorden 
överst av drygt 0,5 m grov fyllning på fiberduk. Under fiberduken återfinns 
fyllning med större inslag av finmaterial ned till ca 1 m djup och därunder består 
jorden av lera. I PG2 påträffades trästockar på 1 m djup. 

I punkterna PG4-PG8, på grusytan söder om spåret, består jorden av 
ca 1,5-2,5 m fyllning. Fyllningen innehåller grusig sand och sten. Inslag av tegel, 
trä, kolrester och metalldelar förekommer. I provgrop PG7 påträffades mörkare  
fyllningsmassor med inslag av tegel och kolrester. Vid provgropsgrävningen 
söder om spåret påträffades ingen naturligt lagrad jord under fyllningen.   

I Figur 8 - Figur 10 visas bilder från provgropsgrävningen. 

Enligt den geotekniska undersökningen underlagras fyllningen generellt av en 
siltig gyttjelera som övergår till sulfidlera mot djupet. Mäktigheten på lerlagret är 
generellt ca 9 – 11 m. (Källa: PM Geoteknik för detaljplan, Delområde 
bebyggelse Söderhamn, WSP  2018-10-23.) 
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Figur 8. Provgrop PG2 med uppgrävda trästockar. 

  
Figur 9. Till vänster provgrop PG3: asfalt, grov fyllning, fiberduk, blandad finkornig fyllning och i 
botten lera. Till höger PG7: mörk fyllning med inslag av tegel och kolrester på 0,5-1,0 m djup. 

 
Figur 10. Ytterligare en bild på PG7: mörka fyllningsmassor med inslag av tegel, kolrester mm. 

 

Fiberduk 

Asfalt 

Mörka fyllningsmassor 
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7.1.2 Grundvatten 
Installationsdata för grundvattenrör och fältnoteringar från 
grundvattenprovtagning redovisas i Bilaga 6. Grundvattenrörens läge visas i 
Bilaga 3 och Figur 7. 

Totalt tre grundvattenrör sattes inom undersökningsområdet för miljöteknisk och 
geoteknisk undersökning. Grundvatten påträffades i två av dessa. Utförda 
mätningar i grundvattenrören visar på en grundvattenyta på ca 2 m under 
markytan, vilket motsvarar grundvattennivåer på -0,4 och -0,1 (RH2000). 

Grundvattenprovet har, som tidigare nämnts, tagits ur ett grundvattenrör som 
installerats i en provgrop (PG6). Grundvattnet var mycket grumligt vid 
omsättning. Vid provtagning var vattnet något grumligt.  

7.2 LABORATORIEANALYSER 

7.2.1 Jord 
Analysresultat för samtliga jordprover redovisas i Bilaga 7 tillsammans med 
jämförvärden. Samtliga analysrapporter redovisas i Bilaga 9.  

Utifrån resultaten av laboratorieanalyserna i utförd undersökning kan följande 
noteras för jord:   

· I fem av tolv prov var föroreningshalterna över gällande riktvärde för 
KM, med en halt över riktvärde för MKM i en av punkterna (punkt PG7). 
I resterande sju prov var halterna under gällande riktvärde för KM. 
Se Tabell 1.  

Nedan beskrivs föroreningssituationen mer i detalj. 

· Metaller:  
Metaller (arsenik, bly, koppar och kvicksilver) förekommer i halter över 
gällande riktvärde för KM men under MKM i fem av 12 prov. 

· Organiska ämnen (BTEX, oljekolväten, PAH16): 
- Uppmätta halter PAH-H ligger över KM i fyra prov, varav halterna i ett 
prov (PG7 0,5-1,0 m) även är över MKM. I detta prov är halterna av 
både PAH-H och PAH-M över MKM och halten tyngre aromater 
(>C10-C16) över KM. 
- Uppmätta halter PAH-L är under gällande riktvärde för KM i samtliga 
prov. 
- Uppmätta halter fraktionerade alifater och aromater är under gällande 
riktvärde för KM i samtliga prov, med ett undantag (se ovan).  
- BTEX har inte detekterats över rapporteringsgränsen vid analyserna. 
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· Bekämpningsmedel: 

- Ämnena 2,4,5-T och 2,4-D, diuron och glyfosat har inte detekterats i 
vid analyserna. 
- AMPA har påträffats i PG1 i halten 0,0024 mg/kg TS. Uppmätt halt i 
PG1 är lägre än Nivå 1 enligt Trafikverkets generella 
avgränsningsvärden för förorenade jordmassor. Nivå 1 är för Glyfosat + 
AMPA 10 mg/kg TS (0,6 mg/kg TS)3. I övriga analyserade prov har 
AMPA inte detekterats. 
- Inga av de övriga analyserade pesticiderna har detekterats vid 
analyserna. 

Tabell 1. Analysresultat och beskrivande statistik för ämnen som påträffats i halter över 
Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning (KM). Enhet mg/kg TS.   

Ämne   
Arsenik 

As Bly Pb 
Koppar 

Cu 
Kvicksilver 

Hg 
Aromater 
>C10-C16 

Summa 
PAH med 

medelhög 
molekylvikt 

Summa 
PAH med 

hög 
molekylvikt 

Enhet   mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts 
Provets märkning Djup               

PG1  0,6-0,9 5,1 32 41 0,1 < 0,90 0,15 0,15 

PG2  0,6-1,0 4 71 31 0,3 < 0,90 1,2 2,6 

PG3  0,05-0,6 < 2,0 9,1 12 < 0,010 < 0,90 < 0,075 < 0,11 

PG3  0,6-0,9 7,7 90 83 0,13 < 0,90 0,92 1,7 

PG4  0-0,5 < 2,0 8,3 9,1 0,018 < 0,90 0,76 0,98 

PG5  0-0,5 3,3 20 21 0,013 < 0,90 0,33 0,39 

PG5  0,5-1,0 11 20 28 0,029 < 0,90 0,44 0,52 

PG6  0-0,5 < 1,9 11 10 0,013 < 0,90 0,37 0,57 

PG6  0,5-1,0 < 1,9 4 7,8 < 0,010 < 0,90 0,31 0,19 

PG7  0-0,5 8,5 57 47 0,044 < 0,90 2 2,5 

PG7  0,5-1,0 4 51 35 0,05 3,7 25 20 

PG8  0-0,5 < 2,0 4,2 6,1 < 0,010 < 0,90 < 0,075 < 0,11 

Antal   12 12 12 12 12 12 12 

Antal över det.gräns   7 12 12 9 1 10 10 

Max   11,0 90,0 83,0 0,3 3,7 25,0 20,0 
KM**   10 50 80 0,25 3 3,5 1 

MKM**   25 400 200 2,5 15 20 10 

Resultaten från laboratorieanalyserna (enhet mg/kg TS) jämförs med: 
**Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV 5976) känslig markanvändning (KM) och 
mindre känslig markanvändning (MKM) 

 

Det går inte att se något mönster avseende förekomst av föroreningar i plan 
eller profil. De högsta halterna har påträffats i mörkt fyllningsmaterial med 
förekomst av kolrester, medan liknande mörkt fyllningsmaterial i andra 
provpunkter har låga föroreningshalter.    

                                                   
3 Nivå 1 innebär ”Fri användning inom Trafikverksfastigheter”. ”T.ex. för utfyllnad vid 
bostäder och daghem, fri vistelse för barn och vuxna, odling, djurhållning och uttag av 
grundvatten. De flesta typer av mark- och vattenekosystem skyddas.” Avgränsnings-
värden inom parantes bör användas i de fall då jordmassor läggs upp så att 
dricksvattenbrunnar eller dricksvattenresurser kan påverkas. Källa: TDOK 2015:0320 
(Trafikverket 2015). Se även kommentar i avsnitt 6.1. 
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TOC pH 

För att bedöma om Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark är 
tillämpbara inom aktuellt undersökningsområde jämförs markförhållandena med 
Naturvårdsverkets generella antaganden. De generella riktvärdena gäller för 
jord med ett organiskt innehåll av minst 2 % och ett pH-intervall av 5-7. En lägre 
halt organiskt material och ett väsentligt lägre pH kan för vissa ämnen innebära 
att riskerna underskattas. För de flesta metaller ökar rörligheten med sjunkande 
pH. För vissa metaller, t.ex. arsenik, kan rörligheten öka med stigande pH. 
(Naturvårdsverket 2009b). 

Halten totalt organiskt kol (TOC) och pH har analyserats i fyra jordprov från 
fyllningen. TOC-halten ligger mellan 0,3 och 1,9 % av TS, vilket innebär att 
halterna ligger strax under den TOC-halt som Naturvårdsverket utgått från vid 
beräkningen av de generella riktvärdena. Uppmätt pH-värde i fyllningen är 
mellan 7,1 och 7,6, vilket ligger något över det intervall som Naturvårdsverket 
utgår ifrån. De generella riktvärdena bedöms kunna användas vid utvärderingen 
av föroreningssituationen i aktuellt område. 

7.2.2 Grundvatten 
Analysresultat för grundvatten redovisas i Bilaga 8 tillsammans med 
jämförvärden. Analysrapport för grundvatten redovisas i Bilaga 10.  

Metallanalyser har utförts på filtrerat prov. Filtrering har utförts i laboratorium. De 
organiska analyserna har utförts efter sedimentation och dekantering i 
laboratorium. 

Utifrån analysresultaten från utförd provtagning i grundvattenrör PG6 kan 
följande noteras för grundvatten:   

· Metaller: Uppmätta arsenikhalt i filtrerat prov motsvarar klass 4 (hög 
halt) enligt SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten. Nickel och zink 
har uppmätts i halter motsvarande klass 2 (låg halt). Halter av övriga 
metaller motsvarar klass 1 (mycket låg halt) .  

· Organiska ämnen (BTEX, Oljekolväten, PAH16) 
· Organiska ämnen: 

- Alifatiska och aromatiska kolväten och BTEX har inte detekterats vid 
analysen. 
- Uppmätta halter summa PAH-L, PAH-M och PAH-H i grundvatten rör 
18W25GV ligger under SPI:s riktvärden. 

· Bekämpningsmedel: 
- Ämnena 2,4,5-T och 2,4-D, diuron, glyfosat och AMPA har inte 
detekterats i grundvattenprovet.  
- Tre pesticider har påträffats i grundvattenprovet: Atrazine-
desisopropyl, Atrazin-2-hydroxy och 2,6-Diklorbenzamid. Summan av 
uppmätta halter uppgår till 0,12 µg/l, vilket underskrider det nationella 
riktvärdet för grundvatten (SGU, 2016) och motsvarar tjänligt 
dricksvatten enligt Livsmedelsverket (Livsmedelsverket, 2001).  
- Inga av de övriga analyserade pesticiderna har detekterats vid 
analysen. 
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8 FÖRENKLAD RISKBEDÖMNING 

8.1 PROBLEMBESKRIVNING 
Problembeskrivningen beskriver kopplingarna mellan föroreningskälla, 
spridnings och exponeringsvägar, skyddsobjekt, geologi samt markanvändning.  

I aktuellt område bedöms föroreningar kunna finnas i fyllnadsmassor. Potentiella 
källor bedöms vara föroreningar i fyllnadsmassorna själva samt eventuella 
föroreningar från den tidigare bangårdsverksamheten (framför allt i den södra 
delen). Föroreningarna utgörs av metaller och PAH. 

Spridning bedöms kunna ske genom utlakning till yt- och grundvatten, spridning 
via grundvatten och damning inom området.   

Skyddsobjekt idag är främst personer som tillfälligt vistas på området. 
Skyddsobjekt i en framtida förändrad markanvändning är boende på området. 
Möjliga exponeringsvägar för hälsa för framtida markanvändning är inandning 
av ånga, intag av växter samt intag av jord, inandning damm och hudkontakt.  

Vidare bedöms skydd av markmiljö och ytvatten vara av betydelse. Skydd av 
grundvatten som naturresurs beaktas generellt men baserat på platsspecifika 
förutsättningar kan ett sådant skydd bli av mer sekundär betydelse. Något 
grundvattenuttag förekommer inte inom området och kommer troligen heller inte 
förekomma. Intag av dricksvatten är därför inte relevant. Sådan bedömning görs 
i en mer fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning. 

8.2 SAMMANFATTANDE RISKBEDÖMNING 
Den förenklade riskbedömningen utgår från att undersökta områden ska 
användas som bostadsmark. Dataunderlaget är förhållandevis litet så inga 
representativa halter har beräknats i detta skede utan förenklad riskbedömning 
görs mot uppmätt maxhalt, vilket är ett konservativt angreppssätt som sannolikt 
överskattar åtgärdsbehovet. Uppmätta maxhalter i jord jämförs således med 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM).  

Föroreningshalter över riktvärdet för KM förekommer i 5 av totalt 12 analyserade 
jordprover. I ett av dessa prov är föroreningshalten även över riktvärdet för 
MKM. I övriga prov underskrids KM-riktvärdet. 

Sammanfattningsvis bedöms föroreningssituationen inom området innebära att 
det kan finnas en risk för människa och miljö vid framtida markanvändning som 
bostadsmark. Baserat på detta bedöms det finnas ett behov av att reducera 
förekomst av förorenade fyllningsmassor i området.  

9 MASSHANTERING  

Inför frågan hur eventuella schaktmassor och överskottsmassor kan hanteras 
och/eller återanvändas i samband med schaktarbeten inom delområde 
bebyggelse, görs en jämförelse med följande jämförvärden: de generella 
riktvärdena för KM, MKM, nivåerna för bedömning av mindre än ringa risk 
(MRR) och Avfall Sveriges förslag till gränser för farligt avfall4. 

                                                   
4 Som tidigare nämnts i avsnitt 6 är Avfall Sveriges förslag till gränser för farligt avfall 
under revidering. 
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I fyra av 12 analyserade jordprov är föroreningshalten under nivåerna för mindre 
än ringa risk. Inga halter över Avfall Sveriges föreslagna gränser för farligt avfall 
har uppmätts. Se Tabell 2.  

Tabell 2. Fördelning halter i analyserade jordprov. 

Fördelning halter Antal prov 
Antal <KM 7 
Antal >KM<MKM 4 
Antal >MKM<FA 1 
Antal >FA 0 

Totalt 12 
 

· Eftersom den framtida planerade markanvändningen utgörs av 
bostadsmark bedöms de generella riktvärdena för känslig 
markanvändning (KM) vara tillämpliga. Schaktmassor med halter under 
KM bedöms kunna återanvändas på platsen. 

· Schaktmassor med halter över KM behöver omhändertas på extern 
mottagningsanläggning eller om möjligt användas på annan plats.  

· Uppmätta halter inom aktuellt område överstiger nivåerna för mindre än 
ringa risk. Om schaktmassor som inte får återanvändas p.g.a. 
föroreningshalt eller eventuella överskottsmassor ska användas i 
anläggningsarbeten på annan plats krävs anmälan (eller tillstånd) enligt 
Miljöprövningsförordningen 2013:251. 

10 SLUTSATSER  

Den översiktliga miljötekniska markundersökningen inom del av fastigheterna 
Öster 2:10 och Broberg 3:1 i Söderhamn har visat att föroreningshalterna i 
befintliga fyllningsmassor varierar. Det går inte att se något mönster avseende 
förekomst av föroreningar i plan eller profil. 

Föroreningshalter över riktvärdet för KM har uppmätts i fem av 12 analyserade 
prov, varav ett prov har halter över MKM (PAH-M och PAH-H). De föroreningar 
som påträffats i halter över KM är arsenik, bly, koppar och kvicksilver, aromater 
>C10-C16, PAH-M och PAH-H. Den högsta uppmätta halten PAH är två gånger 
riktvärdet för MKM.  

Sammanfattningsvis finns mot bakgrund av den information som finns i 
dagsläget ett visst åtgärdsbehov på fastigheten. Omfattningen av detta 
åtgärdsbehov går i dagsläget inte att kvantifiera i termer av volymer och 
eventuellt schaktdjup. En mer detaljerad bild av detta kan fås efter att mätbara 
åtgärdsmål definierats för området och en fördjupad riskbedömning och/eller en 
åtgärdsutredning gjorts.  
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11 REKOMMENDATIONER 

Det rekommenderas att provtagning och analys av asfalt utförs i nästa skede. 
Analys av asfalt har inte utförts vid denna undersökning. Asfalt som har anlagts 
före år 1973 kan bestå av tjärasfalt, som ofta har höga halter PAH. Det är inte 
känt när de aktuella ytorna asfalterades.  

Enligt miljöbalken 10 kap 11§ ska den som äger eller brukar en fastighet oavsett 
om område tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om 
det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

Vi rekommenderar därför att rapporten delges den lokala tillsynsmyndigheten. 
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BILAGA 1 

HISTORIK OCH TIDIGARE UTFÖRDA MILJÖTEKNISKA 
MARKUNDERSÖKNINGAR 

Del av fastigheterna Öster 2:10 och Broberg 3:1, Söderhamn 

 

1 Historik  
Aktuellt undersökningsområde på del av fastigheterna Öster 2:10 och Broberg 3:1 ligger delvis på 
Söderhamns gamla bangård. Bangården har anor från mitten av 1800-talet. 1861 öppnades järnvägen för 
trafik och ett lokstall byggdes. Diverse om- och tillbyggnader har därefter skett under åren. Inom 
bangårdsområdet har funnits ett kolupplag. Trafikering har skett med ånglok, ellok och diesellok. Vid 
uppbyggnad av bangården har bl.a. kolaska använts som fyllnadsmaterial. Söder om spåren i 
f.d. bangårdens mellersta och östra del har förekommit slipersupplag. Inom bangårdsområdet har 
ogräsbekämpning tidigare utförts med Hormoslyr, Karmex 80, Spectra och Roundup Bio (Scandiaconsult, 
19991). 

Det aktuella undersökningsområdet ligger i västra delen av f.d. bangårdsområdet, se figur 1. 
Järnvägsverksamheten lades ned kring 19972. Idag finns bara ett järnvägsspår kvar inom området. Enligt 
tillgängligt underlag fanns inga särskilda järnvägsverksamheter inom undersökningsområdet (d.v.s. inga 
kolupplag, slipersupplag eller byggnader).  

                                                   
1 Rapport avseende miljöteknisk markundersökning av Söderhamns gamla bangård. SJ 
Fastighetsdivision, Region Nord. Scandiaconsult 1999-12-10. 
2 Uppgift från Jonas Ryberg, Söderhamns kommun, 2018-07-02. 
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Figur 1. Historisk flygbild från 1955-1967. (Källa: eniro.se, historiska flygfoton) Aktuellt undersökningsområde ”delområde 
bebyggelse” är markerat med röd rektangel. 

2 Potentiellt förorenade områden 
I Länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden finns ett objekt registrerat som berör 
aktuellt undersökningsområde: järnvägsverksamhet. Se nummer 1 i figur 2. Den f.d. bangården är 
klassad som MIFO riskklass 2.   

 
Figur 2. Potentiellt förorenade områden från Länsstyrelsen MIFO-databas. Nummer 1 i bilden är f.d. bangård. 
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3 Tidigare utförda undersökningar och utredningar 
Följande underlag har tillhandahållits av Söderhamns kommun: 

· Scandiaconsult, 1999. Rapport avseende miljöteknisk markundersökning av Söderhamns gamla 
bangård. SJ Fastighetsdivision, Region Nord. 1999-12-10. 

· Scandiaconsult, 2003. Resultat vid provtagning av fd Bangård i Söderhamn. 2003-05-26. 
· Därutöver finns dokumentation från Söderhamns kommun avseende schaktnings- och 

fyllningsarbeten utförda inom spårområdet 2003-2004.  

Det finns information om att ytterligare miljötekniska markundersökningar har utförts inom f.d. 
bangårdsområdet: Scandiaconsult 2002-10-31 och 2002-11-27. Det är oklart om dessa är relevanta för 
aktuellt undersökningsområde. 

Utförda undersökningar visar att det förkommer föroreningar från den tidigare järnvägsverksamheten i 
marken.  

Vid undersökning av hela bangården 1999 påträffades måttligt förhöjda metallhalter i jord i några punkter, 
men i samtliga fall under då gällande generella riktvärden för MKM. Cancerogena PAH påträffades i en 
punkt i halter över dåvarande MKM-riktvärde. I övriga punkter var halterna under MKM. Förhöjda halter 
av alifater och aromater uppmättes (>MKM), framför allt i östra delen av bangården i anslutning till 
lokstallar, vändskiva och där diesel hanterats. Som trolig orsak till PAH-förorening anges tidigare 
användning och hantering av kreosotslipers samt att kolaska har använts som fyllnadsmaterial inom delar 
av bangården. 

Inom det nu aktuella undersökningsområdet ”delområde bebyggelse” har ett fåtal prov tagits (1999 och 
inför schaktarbeten 2003). Resultaten visar på förekomst av cancerogena PAH över dåvarande 
KM-riktvärde. Metaller, alifater och aromater har inte påträffats i halter över KM inom nu aktuellt område. 
Således visade undersökningen att det aktuella undersökningsområdet klarade dåvarande riktvärden för 
MKM. 

Provtagning av grundvatten 1999 inom bangården visade på måttligt förhöjda halter av nickel och koppar 
i en punkt av totalt 11. Kadmiumhalterna översteg i flera punkter angivna riktvärden för råvatten från 
ytvattentäkter (SLV FS 1993:35). Minimikravet i EU-rådets dricksvattendirektiv 98/83/EC uppfylldes för 
alla analyserade metaller. PAH låg i samtliga analyserade grundvattenprov under Naturvårdsverkets då 
gällande förslag till riktvärden för förorenade bensinstationer (rapport 4889). Grundvattenprov från tre 
punkter analyserades med avseende på herbicider. I alla tre proven låg halten herbicider under 
gränsvärde (minimikrav) enligt EU-rådets dricksvattendirektiv 98/83/EC (0,10 µg/l).  

Ingen provtagningspunkt för grundvatten från 1999 ligger inom det nu aktuella undersökningsområdet.  

4 Tidigare utförda åtgärder 
2003-2004 utfördes schaktningsarbeten på bangårdsområdet inom det nu aktuella 
undersökningsområdet. Schaktmassor med PAH-halter över dåvarande riktvärde för KM fick användas 
som fyllningsmassor inom f.d. bangårdsområde3. Inom spårområdet utfördes schaktning och utfyllning av 

                                                   
3 Källa: E-post 2003-06-02 från Bygg- och miljökontoret, Söderhamns kommun. 
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överyta. Schakt utfördes även av angränsande markområdens överyta för att minska risken för spridning 
av hälsofarliga ämnen till människor och djur.4  

Det är inte känt i vilka delar av aktuellt undersökningsområde som schaktning och utfyllnad med 
fyllningsmassor med halter >KM utförts. 

5 Bekämpningsmedel 
De verksamma ämnena i de ogräsbekämpningsmedel som tidigare har använts inom bangårdsområdet 
redovisas nedan: 

· Hormoslyr: 2,4,5-T och 2,4-D 
· Karmex 80: Diuron 
· Spectra: Glyfosat 
· Roundup Bio: Glyfosat 

Glyfosat bryts ner till AMPA. 

 

Gävle 2018-10-25 

 

WSP Sverige AB 

 

 

 

Annika Jonsson 

                                                   
4 Källa: Beslut beträffande efterbehandlingsåtgärder vid anläggande av gång- och cykelväg inom 
spårområdet, Broberg 3:1 och Brädgården 3:5 m fl. Bygg- och miljökontoret, Söderhamns kommun. 
2003-06-16. 
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bostadsbebyggelse, daterad 2018-08-15  

- Budget och frågeställningar för utredning 

 

 

 

  

      

SEAJ08666
Texinskrivning
Bilaga 2 innehåller:- Textdel avseende miljöteknisk undersökning delområde bebyggelse(utdrag ur Förslag undersökningsprogram för delområde kaj, daterad 2018-07-03, reviderad 2018-08-15.)- Borrplaner MMU delområde bebyggelse.

SEAJ08666
Textruta
Bilaga 2



 

 

3 
 

 

 

      

      

Miljö 

Syftet med den översiktliga miljötekniska markundersökningen är att  

· Undersöka förekomst av misstänkta föroreningar. 
· Bedöma spridnings- och exponeringsrisker för föroreningar i förhållande till tillgängliga 

riktvärden och omgivningsförutsättningar (förenklad riskbedömning). 

Den miljötekniska markundersökningen ska utgöra underlag för bedömning om det finns ett 
saneringsbehov för att uppnå riktvärden för känslig markanvändning (KM).  

Den miljötekniska markundersökningen omfattar: 

· Provtagning av jord (provgropsgrävning med grävmaskin), 8 punkter. Djup 1 m. 
· Installation och provtagning av 1 grundvattenrör  
· Laboratorieanalys av jord och grundvatten enligt tabell nedan. 
· Dokumentation av provhantering 
· Rapport  

I budgeten ingår fältarbete med grävmaskin 1 dag och miljöprovtagare 1,5 dagar. Budgeten förutsätter 
att provgropsgrävning samordnas med geoteknisk undersökning.  

Provtagningsprogrammet har upprättats i samråd med kundens miljöhandläggare. 

Om utredningen visar att saneringsåtgärder behövs, behöver förslag till åtgärder tas fram. 
Framtagande av åtgärdsförslag ingår inte i ovanstående. 

Summering analyser Antal 

JORD  

Metaller (As, Ba, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn och Hg) 12 

Oljekolväten (alifater, aromater, BTEX och PAH16) 12 

Pesticider i jord, bangårdar inkl glyfosat och AMPA 8 

pH 4 

TOC (beräknad) 4 

  

GRUNDVATTEN  

Metaller (As, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn, Hg) 

Analys av metaller utförs på filtrerat grundvattenprov 
(filtrering utförs i laboratoriet). 

1 

Organiska ämnen (alifater, aromater, BTEX och PAH16) 1 

Pesticider i grundvatten, dricksvatten (43 st)  1 

Glyfosat och AMPA i vatten 1 

 



N1XV-U 10

FCJJ 95/50

SEAJ08666
Texinskrivning
Planerade punkter miljöteknisk undersökning: PG1-PG8 + GV-rör 18W028
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BILAGA 4  
MILJÖTEKNISKA MARKUNDERSÖKNINGAR 

ANVISNINGAR SAMT DOKUMENTATION AV FÄLTARBETE OCH 
PROVHANTERING 
 

Uppdragsnummer: 10272962 Handläggare: Annika Jonsson 
Uppdragsnamn: Delområde bebyggelse 

Söderhamn 
Fälttekniker: Annika Jonsson, miljöprovtagning jord 

och grundvatten 
Markus Hessman, fälttekniker borrvagn 
(installation grundvattenrör) 

Fältarbetstid: 2018-08-30 – 09-05   
 
 
Dessa generella anvisningar bygger på WSP Environmentals rutiner för provtagning och provhantering i miljötekniska 
markundersökningar. WSP Environmentals rutiner baseras på branschpraxis och på de anvisningar som finns i SGFs 
fälthandbok för miljötekniska markundersökningar (rapport 2:2013). Anvisningarna gäller ett standardförfarande vid en 
miljöteknisk markundersökning. I vissa undersökningar är det befogat med specifika förfaranden och en annan 
kvalitetsnivå.  Anvisningar för denna typ av undersökningar upprättas separat. 
Dokumentationen av om anvisningarna följts och i vilken utsträckning avsteg har gjorts görs för att på ett tydligt sätt 
redovisa hur fältarbete och provhantering har utförts i varje enskilt uppdrag. Dokumentet utgör därmed även en 
kvalitetssäkring av fältarbete och provhantering. 
  
Ansvarig fälttekniker dokumenterar avsnitt I- IV.  
Handläggare ansvarar för att dokumentera den skuggande delen av avsnitt IV. 
 

  
I - PROVTAGNING AV MARK 

Ja Nej,  Ingår 
ej 

    (se kommentar)   

1 
Provtagningarna utförs av en fältingenjör/fälttekniker som 
har genomgått SGFs utbildning i miljötekniska 
markundersökningar - del 1.  

 x     

2 

Jordprov tas normalt ut som samlingsprov per 
halvmetersintervall. Provtagningen och intervallen anpassas 
så att olika jordarter eller jord med t ex olika färg eller 
luktegenskaper inte blandas. 

 x    

3 Varje provpunkt beskrivs i djupled avseende mineralogisk 
sammansättning, ev. missfärgning och övriga egenskaper.    x            

4 Samtliga jordprover insamlas i diffusionstäta plastpåsar (t 
ex rilsan) direkt från skruvprovtagaren eller provgropen. x     

5 
jordprover insamlas i glasburk direkt från skruvprovtagaren 
eller provgropen vid indikation (lukt, färg et c) på organiska 
föroreningar, misstänkt flyktiga eller reaktiva ämnen.  

  x 
Diffusionstät påse   
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6 
Jordprover insamlas i glasburk direkt från skruvprovtagaren 
i anslutning till grundvattenytan, vid misstänkt 
oljeförorening i mark. 

   x  

  I - PROVTAGNING AV MARK (FORTSÄTTNING) Ja Nej,  Ingår 
ej 

     (se kommentar)   

8 
Om området är kraftigt förorenat kontaktas handläggaren, 
som avgör om fältindikationerna motiverar att SGF 
kvalitetsnivå A används.  

  

X 
(Har utgått i SGF:s 

fälthandbok, rapport 
2:2013, och ersatts 

av en standardnivå.) 

  

9 
Provkärl och provtagningsutrustning förvaras och 
transporteras i förslutning så att de inte kontamineras före 
installation och användning.  

 x              

10 Provtagningspunkterna mäts in mot känd referenspunkt och 
vägs av mot fixpunkt.  

x 
Se 

kommentar.  

  
   

  Provtagning från skruvborr        

11 
Provtagning sker direkt från skruven. Lös jord tas bort 
längst ut på borrflänsarna. Jordmaterial från skruvens 
ytskikt rensas bort innan prov tas ut.  

     x 

  Provtagning i provgrop från schaktvägg        

12 
Hela gropen grävs klart innan provtagning startar. 
Provtagningsstället i schaktväggen skrapas rent från löst 
material innan prov tas ut.   

x             

  II - INSTALLATION AV 
PROVTAGNINGS/GRUNDVATTENRÖR  Ja Nej,  Ingår 

ej 

13 

Grundvattenrör installeras i öppna hål som förborrats utan 
spolmedium. Mellanrummet upptill mellan borrhålet och 
grundvattenröret tätas med bentonit för att förhindra 
inläckage av ytvatten.  

  x  
Se kommentar.    

14 

Hur rören sätts dokumenteras i installationsprotokoll där 
bl.a. följande uppgifter anges: grundvattenrörets 
dimensioner, djup till rörspets, filtrets över- och underkant, 
påträffad grundvattenytan, placering av tätande lager samt 
avstånd från markyta till rörets överkant.  

x      

15 Rören förvaras och transporteras i förslutning och skyddas 
mot kontaminering före installation.  x      

16 Grundvattenrören är tillverkade av ofärgad polyetylenplast 
(PEH/HDPE). x            

17 Rör förses med låsbart lock.    X  
Se kommentar.    

18 
Markyta och rörets överkant avvägs i lägsta punkten i 
förhållande till lokal fixpunkt. Referenspunkt och 
höjdsystem anges. 

x 
Se 

kommentar.  
   

19 Grundvattenrören märks upp med beteckning enligt 
anvisning.   x              
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III - PROVTAGNING AV GRUNDVATTEN 

Ja Nej,  Ingår 
ej 

    (se kommentar)   

20 Provtagning av grundvatten sker ca en vecka efter omsättning 
vid installation.     X  

Se kommentar.   

21 Grundvattenprovtagning sker från den förmodade renaste mot 
den misstänkt mest förorenade delen av undersökningsområdet.   x       Enbart 

1 rör   

22 
Lod och övrig utrustning som används för vattenprovtagning 
sköljs med vatten och torkas av mellan varje 
provtagningspunkt. 

x      

23 Varje provtagning sker med ny vattenhämtare (engångsbailer). x            

24 Vattenprover som skall genomgå laboratorieanalys tas ut i de 
kärl som laboratoriet föreskriver för respektive analys. x      

25 Grundvattenprovtagning sker enligt principer:        
  A: Grundvattenröret omsätts med minst 3-5 rörvolymer vatten.  x             
  B: Vattenytan lodas mot den lägsta punkten på rörets överkant.  x      

  C: Prov tas ut genom att vattenhämtaren töms långsamt genom 
slang i botten, som förs ner i provtagningsflaskan.    X  

Se kommentar.   

  D: Konduktivitet, pH och temperatur mäts in-situ.    x  
  E: Avstånd till rörets botten mäts upp. x      

  F: Grundvattnet omsätts återigen.       X  
Se kommentar.      

 IV – PROVHANTERING  Ja Nej,  Ingår 
ej 

   (se kommentar)  

26 
Provkärl märks med etiketter som anger datum, 
uppdragsnummer, provpunkt, provnummer, djup och signatur. x      

27 Innan och under transport till laboratoriet förvaras prover mörkt 
och svalt.  x              

  Ifylls av handläggare:       

28 
Beställda analyser dokumenteras genom beställningssedlar som 
bekräftas via mottagningsverifikat från laboratoriet. Verifikat 
sparas i uppdragspärm. 

 x     

29 

Jordprover förvaras mörkt och svalt (max +7º C) i 
diffusionstäta påsar och sparas i 1 månad efter 
provtagningstillfället, för eventuellt behov av kompletterande 
analyser, om inte annat överenskommits med kund.  

      X  
Se kommentar.      

30 
Vattenprover förvaras i svalt (max +4º C) och sparas i tre 
veckor efter provtagningstillfället, för eventuellt 
kompletterande analyser.  

  X  
Se kommentar.   

31 Kasserade förorenade prover lämnas till en av 
tillsynsmyndighet godkänd mottagningsstation.   x      
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Anvisning nr Kommentar Signatur  

10 Inmätning med GNSS-RTK (GPS).  
 

13 Grundvattenrör i punkt 18W028 installerades enligt instruktioner i 
punkt 13.  
Grundvattenrör i punkt PG6 installerades i en grävd provgrop. Gropen 
grävdes med grävmaskin, röret installerades, och gropen återfylldes. 
Tätning utfördes enligt instruktioner i punkt 13. 

 

17 Rör förses med plastlock.  
 

18 Markyta och rörets överkant mäts in med GNSS-RTK (GPS).  I övrigt 
gäller punkten. 

 
 

20 Datum för omsättning och provtagning av grundvatten framgår av 
fältnoteringar i bilaga 6. 

 

25 C Prov tas ut genom att vattenhämtaren (bailern) töms med 
avtappningsfuktion i botten ner i provtagningsflaskan. 

 
 

25 F Utgår.      
 

29 Proverna sparas i en månad efter levererad rapport. I övrigt gäller 
punkten. 

 
 

30 Ev. kvarvarande vattenprov sparas enligt laboratoriets ordinarie rutiner. 
I övrigt gäller punkten. 

 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
 



10272962 - Delområde bebyggelse, Söderhamn Bilaga 5 - Fältnoteringar och analyser, jord

WSP Samhällsbyggnad Analyspaket: Kommentar:

Uppdrag: Delområde bebyggelse, Söderhamn ME = metaller (As, Ba, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn och Hg) 1 Preliminär geoteknisk benämning enligt SGFs beteckningssystem

Beställare: O = alifater, aromater, BTEX, PAH 2 Analysresultat redovisas separat

Plats: Del av Öster 2:10 och Broberg 3:1, Söderhamn PESTICID = pesticider bangårdar inkl glyfosat och AMPA

Provtagningsdatum: TOC = totalt organiskt kol beräknat

Metod: Provgrop pH = pH

Fälttekniker: AJ

Datum: 2018-10-25

Provpunkt Prov Benämning1 Anmärkning
nr Datum Djup (m u my) ME O PESTICID TOC pH

PG1 - 0,0 - 0,05 F Asfalt 2018-09-03 Torrt

1 0,05 - 0,6 F grstSa Grov fyllning 

- 0,6 Fiberduk

2 0,6 - 0,9 F(?) Le Tegelrester. Orange inslag. Grå lera. x x x x x

3 0,9 - 1,1 Le Grå

PG2 - 0,0 - 0,05 F Asfalt 2018-09-03 Torrt

1 0,05 - 0,6 F grstSa Grov fyllning

- 0,6 Fiberduk

2 0,6 - 1,0 F blandad fyllning grsaSi Mörkbrun. Orange tegel. Vita inslag x x

3 1,0 - 1,2 Le (Gy?) Trästockar, liggande och stående. Organisk lukt (nedbrutet trä?). Grå. Inslag av sten och tegel (orange) 

PG3 - 0,0 - 0,05 F Asfalt 2018-09-03 Torrt

1 0,05 - 0,6 F grstSa Grov fyllning x x

- 0,6 Fiberduk

2 0,6 - 0,9 gyLe (gySi?) Mörkbrun. Inslag av tegel, trä x x

3 0,9 - 1,3 Le Mörkgrå. Svarta inslag. Träbitar. Organisk lukt. 

PG4 1 0,0 - 0,5 F grSa Brun. Kablar påträffades (okända). 2018-09-03 Torrt x x x

2 0,5 - 1,0 F (gr)Sa Brun.

3 1,0 - 1,4 F Sa Brun.

PG5 1 0,0 - 0,5 F grSa Mörkbrun. Förekommer svarta stenskolsbitar. 2018-09-03 Torrt x x x x x

2 0,5 - 1,0 F (gr)Sa Mörkbrun. Metallbit, rostig. x x

3 1,0 - 1,3 F Sa Ljusbrun. 

PG6 1 0,0 - 0,5 F grSa Brun 2018-09-03 2,2 x x x

2 0,5 - 1,0 F grSa Brun. Mörka inslag. x x x x x

3 1,0 - 1,5 F sa Ljusgrå grovsand. Brunorange inslag. 

- 1,5 - 1,9 F sa Ej prov (för djupt). 

4 1,9 - 2,3 F saSi, träbit Grå. Prov från skopa

- 2,3 - 2,4 F siSa, trä/brädor Grå. 

Provgropen grävdes ned till det djup där vatten påträffades.

PG7 1 0,0 - 0,5 F grSa, St Mörkbrun. Förekommer metalldelar, kolrester. 2018-09-03 Torrt x x x x x

2 0,5 - 1,0 F (gr)Sa, Sa Mörk fyllning med ljusare inslag. Förkommer tegel, kolrester (stenkol?), vitt material. x x x

3 1,0 - 1,2 F Sa, St

PG8 1 0,0 - 0,5 F (st)grSa Brun. 2018-09-03 Torrt x x x

2 0,5 - 1,0 F grSa Brun. Rostfärgat skikt ca 0,9-1,0.

3 1,0 - 1,3 F grSa Brun. 

Antal 12 12 8 4 4

Nivå Labanalyser2

(m u my)

Söderhamns kommun

2018-09-03

Grundvattenobservation i 
provgrop



10272962 - Delområde bebyggelse, Söderhamn Bilaga 6 - Fältnoteringar och analyser, grundvatten

WSP Sverige Analyspaket: Kommentar:

Uppdrag: Delområde bebyggelse, Söderhamn ME = metaller (As, Ba, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn och Hg) 1 Analysresultat redovisas separat

Beställare: Söderhamns kommun O = alifater, aromater, BTEX, PAH

Plats: Del av Öster 2:10 och Broberg 3:1, Söderhamn PESTICID I = pesticider i grundvatten, dricksvatten 

Provtagningsdatum: Se fältnoteringar. PESTICID II = pesticider inkl glyfosat och AMPA

Metod: Installation av grundvattenrör, se anmärkning. Provtagning grundvatten m. bailer.

Koordinatsystem: SWEREF 99 16 30

Höjdsystem: RH2000

Fälttekniker:  MH, AJ, MC

Datum: 2018-10-25

FÄLT-
MÄTNING

Prov-punkt
Z-

markyta

Z-RÖK 
(Rör 

ÖverKant)
Rör över 
markytan

Total 
rörlängd

Rörlängd 
perforerad del 

(filterlängd) Spetsnivå Rörtyp

Ytter-
diameter 

rör
Installations-

datum Anmärkning Datum Anmärkning Lukt

GV-yta före 
omsättn/ 
provtagn GV-yta

Omsättnings-
volym Temp.

RH2000 RH2000 m ö my m RH2000 mm m u RÖK Nivå 
RH2000 L °C ME O PESTICID 

I
PESTICID 

II

18W028 2,01 2,96 0,95 4,00 1,00 -1,04 PEH 50 2018-08-30
Installation av grundvattenrör med 
borrbandvagn.
Filterspets typ: slits.

2018-09-03 Inget vatten vid nivåavläsning. Torrt.

2018-09-05 Inget vatten vid nivåavläsning. Torrt.

PG6 2,01 2,74 0,73 4,00 1,00 -1,26 PEH 63 2018-09-04 Installation av grundvattenrör i 
provgrop. Filterspets typ: slits.

2018-09-05 Omsättning. Brunt, väldigt grumligt. - 2,84 -0,10

22 L
(motsvarar 

ca 10 
rörvolymer)

2018-09-05 Provtagning. Något grumligt. - 2,84 -0,10 - x x x x

Antal 1 1 1 1

RÖRINFORMATION PROVTAGNING ANALYSER

Labanalyser1



Uppdragsnummer: 10272962
Kund: Söderhamns kommun
Fastigheter: Del av Öster 2:10 och Broberg 3:1, Söderhamn

Bilaga 7
Sammanställning analysresultat jord

Resultaten från laboratorieanalyserna (enhet mg/kg TS) jämförs med:

*Mindre än ringa risk, NV Handbok 2010:1

**Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV 5976) 

känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM)

***Farligt avfall (FA) Avfall Sverige 2007:01

Högsta klass Ämne
Arsenik 

As Barium Ba Bly Pb
Kadmium 

Cd Kobolt Co Koppar Cu Krom Cr
Kvicksilver 

Hg Nickel Ni Vanadin V Zink Zn Bensen Toluen Etylbensen
M/P/O-

Xylen
Summa 

TEX
Alifater 
>C5-C8

Alifater 
>C8-C10

 Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

 Provets märkning Djup
Provtagnings-
dag

>MRR PG1  0,6-0,9 2018-09-03 5,1 120 32 < 0,20 12 41 39 0,1 22 51 86 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0
>KM PG2 0,6-1,0 2018-09-03 4 52 71 < 0,20 2,8 31 9,5 0,3 7,2 14 62 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0

<MRR PG3 0,05-0,6 2018-09-03 < 2,0 19 9,1 < 0,20 3,2 12 7,8 < 0,010 4,2 15 35 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0
>KM PG3 0,6-0,9 2018-09-03 7,7 120 90 < 0,20 9,4 83 41 0,13 22 51 110 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0

>MRR PG4  0-0,5 2018-09-03 < 2,0 17 8,3 < 0,20 3,1 9,1 6 0,018 4 11 28 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0
<MRR PG5 0-0,5 2018-09-03 3,3 30 20 < 0,20 4 21 8,6 0,013 6,9 15 59 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0
>KM PG5 0,5-1,0 2018-09-03 11 35 20 < 0,20 3,7 28 9,6 0,029 7,8 17 57 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0

>MRR PG6  0-0,5 2018-09-03 < 1,9 18 11 < 0,20 3,2 10 6,9 0,013 4,1 10 49 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0
<MRR PG6 0,5-1,0 2018-09-03 < 1,9 16 4 < 0,20 2,4 7,8 3,4 < 0,010 2,3 7 17 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0
>KM PG7  0-0,5 2018-09-03 8,5 52 57 0,28 5,7 47 12 0,044 11 21 140 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0

>MKM PG7 0,5-1,0 2018-09-03 4 53 51 < 0,20 6 35 14 0,05 10 21 130 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0
<MRR PG8  0-0,5 2018-09-03 < 2,0 15 4,2 < 0,20 2,1 6,1 5,7 < 0,010 3,1 9,2 21 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0

Antal   12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Antal över det.gräns   7 12 12 1 12 12 12 9 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0

Max   11,0 120,0 90,0 0,3 12,0 83,0 41,0 0,3 22,0 51,0 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Mindre än ringa risk*   10 - 20 0,2 - 40 40 0,1 35 - 120 - - -   - -
KM**   10 200 50 0,8 15 80 80 0,25 40 100 250 0,012 10 10   25 25

MKM**   25 300 400 12 35 200 150 2,5 120 200 500 0,04 40 50   150 120
FA***   1 000    10 000     2 500    1 000      2 500    2 500     10 000    1 000        1 000     10 000   2 500    - - -   - 1 000     
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Uppdragsnummer: 10272962
Kund: Söderhamns kommun
Fastigheter: Del av Öster 2:10 och Broberg 3:1, Söderhamn

Bilaga 7
Sammanställning analysresultat jord

Ämne
Enhet

Provets märkning Djup
PG1  0,6-0,9
PG2 0,6-1,0
PG3 0,05-0,6
PG3 0,6-0,9
PG4  0-0,5
PG5 0-0,5
PG5 0,5-1,0
PG6  0-0,5
PG6 0,5-1,0
PG7  0-0,5
PG7 0,5-1,0
PG8  0-0,5

Antal  
Antal över det.gräns  

Max  

Mindre än ringa risk*  
KM**  

MKM**  
FA***  

Resultaten från laboratorieanalyserna (enhet mg/kg TS) jämförs med:

*Mindre än ringa risk, NV Handbok 2010:1

**Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV 5976) 

känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM)

***Farligt avfall (FA) Avfall Sverige 2007:01

Alifater 
>C10-C12

Alifater 
>C12-C16

Summa 
Alifater 

>C5-C16
Alifater 

>C16-C35
Aromater 

>C8-C10
Aromater 
>C10-C16

Metyl
krysener

/benzo(a)
antracener

Metylpyren/fl
uor

antener
Aromater 
>C16-C35

Oljetyp 
< C10

Oljetyp 
> C10

Summa PAH 
med låg 

molekylvikt

Summa PAH 
med 

medelhög 
molekylvikt

Summa PAH 
med hög 

molekylvikt

Summa 
cancerog
ena PAH

Summa 
övriga 

PAH

Summa 
totala 

PAH16 AMPA Glyfosat
mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

< 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 0,50 Utgår Utgår < 0,045 0,15 0,15 0,14 0,21 0,35 0,0024 <0,0014
< 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 0,50 Utgår Utgår < 0,045 1,2 2,6 2 1,9 3,9
< 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 0,50 Utgår Utgår < 0,045 < 0,075 < 0,11 < 0,090 < 0,14 < 0,23
< 5,0 < 5,0 < 9,0 11 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 0,50 Utgår Ospec < 0,045 0,92 1,7 1,5 1,2 2,7
< 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 0,50 Utgår Utgår < 0,045 0,76 0,98 0,88 0,9 1,8 <0,0011 <0,0011
< 5,0 < 5,0 < 9,0 12 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 0,50 Utgår Ospec < 0,045 0,33 0,39 0,35 0,41 0,77 <0,0011 <0,0011
< 5,0 < 5,0 < 9,0 24 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 0,50 Utgår Ospec 0,063 0,44 0,52 0,47 0,55 1
< 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 0,50 Utgår Utgår < 0,045 0,37 0,57 0,51 0,47 0,99 <0,0011 <0,0011
< 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 0,50 Utgår Utgår < 0,045 0,31 0,19 0,18 0,37 0,55 <0,0011 <0,0011
< 5,0 < 5,0 < 9,0 27 < 4,0 < 0,90 < 0,50 0,7 0,95 Utgår Ospec 0,12 2 2,5 2,3 2,4 4,7 <0,0011 <0,0011
< 5,0 < 5,0 < 9,0 18 < 4,0 3,7 2,2 4,5 6,7 Utgår Ospec 0,64 25 20 18 27 45 <0,0012 <0,0012
< 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 0,50 Utgår Utgår < 0,045 < 0,075 < 0,11 < 0,090 < 0,14 < 0,23 <0,0011 <0,0011

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 8
0 0 0 5 0 1 1 2 2 3 10 10 10 10 10 1 0

0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 3,7 2,2 4,5 6,7   0,6 25,0 20,0 18,0 27,0 45,0 0,0

- -  - - -   -   0,6 2 0,5 - -    
100 100  100 10 3   10   3 3,5 1 - -    
500 500  1000 50 15   30   15 20 10 - -    

1 000     10 000     10 000    1 000      -   1 000       - - - 100      1 000        
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Uppdragsnummer: 10272962
Kund: Söderhamns kommun
Fastigheter: Del av Öster 2:10 och Broberg 3:1, Söderhamn

Bilaga 7
Sammanställning analysresultat jord

Ämne
Enhet

Provets märkning Djup
PG1  0,6-0,9
PG2 0,6-1,0
PG3 0,05-0,6
PG3 0,6-0,9
PG4  0-0,5
PG5 0-0,5
PG5 0,5-1,0
PG6  0-0,5
PG6 0,5-1,0
PG7  0-0,5
PG7 0,5-1,0
PG8  0-0,5

Antal  
Antal över det.gräns  

Max  

Mindre än ringa risk*  
KM**  

MKM**  
FA***  

Resultaten från laboratorieanalyserna (enhet mg/kg TS) jämförs med:

*Mindre än ringa risk, NV Handbok 2010:1

**Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV 5976) 

känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM)

***Farligt avfall (FA) Avfall Sverige 2007:01

1-(3,4-
Diklorfenyl)-3-

metylurea

1-(3,4-
Diklorfenyl)ur

ea 2,4,5-T 2,4-D
Atrazin, -

desetyl Atrazine Bentazone
Bromox

ynil Diclorprop Diuron Imazapyr Ioxynil MCPA
Mekoprop-

P (MCPP) Monuron Simazine
Torr-

substans
Glöd-

förlust
TOC 

beräknat pH
mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts % % Ts % Ts

<0,014 <0,014 <0,014 <0,014 <0,014 <0,014 <0,014 <0,014 <0,014 <0,014 <0,014 <0,014 <0,014 <0,014 <0,014 <0,014 74,7 3,4 1,9 7,6
80,8
94,5
61,8

<0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 94,4
<0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 94 1,4 0,8 7,6

95,4
<0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 95,7
<0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 97,8 0,5 0,29 7,4
<0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 94,3 2,6 1,5 7,1
<0,012 <0,012 <0,012 <0,012 <0,012 <0,012 <0,012 <0,012 <0,012 <0,012 <0,012 <0,012 <0,012 <0,012 <0,012 <0,012 87,2
<0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 93,6
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 4 4 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 4 4

         -      
         0,025      
         0,08      
         -      
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Uppdragsnummer: 10272962
Kund: Söderhamn kommun 
Fastigheter: Del av Öster 2:10 och Broberg 3:1, Söderhamn

Bilaga 8 
Sammanställning analysresultat grundvatten

Provtagnings-
dag Anmärkning 2018-09-05

Livsmedels-
verket***

Provets 
märkning PG6 GV

Bakgrundshalter 
opåverkat, ytliga 
jordgrundvattnet 

1: mycket låg halt, 
ingen el obetydlig 

påverkan

2: låg halt,
måttlig påverkan

3: måttlig halt, 
påtaglig påverkan

4: hög halt, starkt 
påverkat

5: mycket hög halt, 
stark påverkat Target value Intervention 

value
Dricksvatten, 

otjänligt Dricksvatten Ångor i 
byggnader Bevattning Miljörisker i 

Ytvatten
Miljörisker i 
Våtmarker Referenser

Ämne Enhet  *SGU, 2013: Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU-rapport 2013:01.
Bensen µg/l < 0,5 - - - - - - - 30 1 0,5 50 400 500 1000 **Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, Rev 2009. ANNEXES Circular 
Toluen µg/l < 1 - - - - - - - 1000 - 40 7000 600 500 2000 on target values and intervention values for soil remediation.
Etylbensen µg/l < 1 - - - - - - - 150 - 30 6000 400 500 700 ***Livsmedelsverket, 2001: Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.  SLVFS 2001:30.
M/P/O-Xylen µg/l < 1 ****SPI, 2011: SPI Rekommendation, Efterbehandling av förorenade bensinstationer 
Summa TEX µg/l < 2 och dieselanläggningar.
Alifater >C5-C8 µg/l < 20 - - - - - - - - - 100 3000 1500 300 1500
Alifater >C8-C10 µg/l < 20 - - - - - - - - - 100 100 1500 150 1000
Alifater >C10-C12 µg/l < 20 - - - - - - - - - 100 25 1200 300 1000
Alifater >C5-C12 µg/l < 30 Anmärkning:
Alifater >C12-C16 µg/l < 20 - - - - - - - - - 100 - 1000 3000 1000 1) Metaller har analyserats på filtrerat prov.
Alifater >C16-C35 µg/l < 50 - - - - - - - - - 100 - 1000 3000 1000
Alifater >C12-C35 µg/l < 50
Aromater >C8-C10 µg/l < 10 - - - - - - - - - 70 800 1000 500 150
Aromater >C10-C16 µg/l < 10 - - - - - - - - - 10 10000 100 120 15
Aromater >C16-C35 µg/l < 5 - - - - - - - - - 2 25000 70 5 15
Oljetyp < C10 Utgår
Oljetyp > C10 Utgår
Bens(a)antracen µg/l < 0,010
Krysen µg/l < 0,010 - - - - - - 0,003 0,2 - - - - - -
Benso(b,k)fluoranten µg/l < 0,020
Benso(a)pyren µg/l < 0,010 - - - - - - 0,0005 0,05 0,01 - - - - -
Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l < 0,010 - - - - - - 0,0004 0,05 - - - - - -
Dibens(a,h)antracen µg/l < 0,010
Summa cancerogena PAH µg/l < 0,20
Naftalen µg/l 0,04 - - - - - - 0,01 70 - - - - - -
Acenaftylen µg/l < 0,010 - - - - - - - - - - - - - -
Acenaften µg/l < 0,010 - - - - - - - - - - - - - -
Fluoren µg/l < 0,010 - - - - - - - - - - - - - -
Fenantren µg/l < 0,010 - - - - - - 0,003 5 - - - - - -
Antracen µg/l 0,021 - - - - - - 0,0007 5 - - - - - -
Fluoranten µg/l < 0,010 - - - - - - 0,003 1 - - - - - -
Pyren µg/l < 0,010 - - - - - - - - - - - - - -
Benso(g,h,i)perylen µg/l < 0,010
Summa övriga PAH µg/l < 0,30
Summa PAH med låg molekylvikt µg/l < 0,20
Summa PAH med medelhög molekylviktµg/l < 0,30
Summa PAH med hög molekylvikt µg/l < 0,30
As µg/l 1) 5,8 0,12 <1 1-2 2-5 5-10 >10 10 60 10 - - - - -
Ba µg/l 1) 80
Pb µg/l 1) 0,15 0,03 0,5 1 2 10 >10 15 75 10 - - - - -
Cd µg/l 1) 0,014 0,12 <0,1 0,1-0,5 0,5-1,0 1-5 >5 0,4 6 5 - - - - -
Co µg/l 1) 3,1 0,06 - - - - - 20 100 - - - - - -
Cu µg/l 1) 1,6 0,88 <20 20-200 200-1000 1000-2000 >2000 15 75 2000 - - - - -
Cr µg/l 1) 0,23 0,19 <0,5 0,5-5 5-10 10-50 >50 1 30 50 - - - - -
Hg µg/l 1) < 0,1 0,00038 <0,005 0,005-0,01 0,01-0,05 0,05-1 >1 0,05 0,3 1 - - - - -
Ni µg/l 1) 1,3 0,38 <0,5 0,5-2 2-10 10-20 >20 15 75 20 - - - - -
V µg/l 1) 0,67 0,22 - - - - - - - - - - - - -
Zn µg/l 1) 9 4,3 <5 5-10 10-100 100-1000 >1000 65 800 - - - - - -
Glyfosat µg/l <0,010
AMPA µg/l <0,010
Atrazine µg/l <0,010
Atrazine-desethyl µg/l <0,010
Atrazine-desisopropyl µg/l 0,05
Atrazin-2-hydroxy µg/l 0,01
Bentazone µg/l <0,010
Cyanazine µg/l <0,010
2,6-Diklorbenzamid µg/l 0,06
D -2,4 µg/l <0,010
Diclorprop µg/l <0,010
Dimethoate µg/l <0,010
Diuron µg/l <0,010
Ethofumesate µg/l <0,010
Fenoxaprop µg/l <0,010
Fluroxypyr µg/l <0,010
Hexazinone µg/l <0,010
Imidacloprid µg/l <0,010
Isoproturon µg/l <0,010
Kloridazon µg/l <0,010
Klopyralid µg/l <0,010
Klorsulfuron µg/l <0,010
Kvinmerac µg/l <0,010
MCPA µg/l <0,010
Mekoprop µg/l <0,010
Metamitron µg/l <0,010
Metazaklor µg/l <0,010
Metribuzin µg/l <0,010
Metsulfuron-metyl µg/l <0,010
Simazine µg/l <0,010
Terbuthylazine µg/l <0,010
Tifensulfuron-metyl µg/l <0,010
2,4,5-T µg/l <0,010
2(4-Klorfenoxy)propionsyra (4-CPP)µg/l <0,010
1-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea µg/l <0,010
1-(3,4-Diklorfenyl)urea µg/l <0,010
Azoxystrobin µg/l <0,010
Bitertanol µg/l <0,010
DMST µg/l <0,010
Iprodione µg/l <0,010
Metribuzin-desamino-diketo µg/l <0,010
Metribuzin-diketo µg/l <0,010
Simazin-2-hydroxy µg/l <0,010
Terbutylazin-2-hydroxy µg/l <0,010
Terbutylazin-desetyl µg/l <0,010

SGU 2013:01*
Holländska listan** SPI****










































































