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1 INLEDNING  

1.1 BAKGRUND 
 

WSP utförde 1 juni 2016 en enklare miljöteknisk markundersökning på fastigheten Humlan 2 i Nybro kommun. Detta 
efter att en geoteknisk undersökning påträffat misstänkta föroreningar. Undersökningarna utfördes inför en 
nybyggnation av skolmodul. I den miljötekniska markundersökningen konstaterades att ett svart lager i jorden 
innehåller halter av PAH och aromater över Avfall Sveriges haltgränser för farligt avfall.  Det svarta lagret bedömdes 
vara takpapp troligtvis innehållandes stenkolstjära.  

Med anledning av de påträffade föroreningarna inlämnades en saneringsanmälan enligt 28 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd till tillsynsmyndigheten, myndighetsnämnden Nybro kommun, i juli 2016. I 
beslut från Myndighetsnämnden (M MY-2016-1378 2016-07-07) framgår att området ska saneras ner till 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (KM). 

1.2 UPPDRAG 
WSP har på uppdrag av Teknik – och samhällsbyggnadsnämnden i Nybro kommun, utfört en miljökontroll vid 
avhjälpandeåtgärderna på fastighet Humlan 2, inför nybyggnation av skolmodul.  

Syftet med miljökontrollen är att fastställa att all förorening över åtgärdsmålen avlägsnats från schaktbotten samt att 
dokumentera eventuella föroreningar i schaktväggarna.  

Nybro kommun har för avsikt att ta ett helhetsgrepp över hela området både var gäller mark och byggnader varvid 
området för skolmodulen var prioriterad i detta uppdrag. 

2 OMRÅDESBESKRIVNING 

Det aktuella området ligger inom Västerängskolans skolgård, som i sin tur ligger inom ett bostadsområde, se figur 1. 
Närmsta vattendrag är Förstagöl, ca 195 m söder om området.  

Området utgjorde, innan bebyggelse av bostäder och skola, sandtäkt och plats för tillverkning av gatsten.  
 

 
Figur 1. Aktuellt område markerad med röd kvadrat (Karta från Eniro.se, 2016-08-15) 
 

±
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2.1 GEOLOGI OCH MARKFÖRHÅLLANDEN 
Området som är aktuellt för sanering är ca 213 m2 stort och består av en grusplan samt en asfalterad gång. 
Fyllnadslagret består till största delen av sten, grus och sand med inblandning av byggrester (se kap. 4.2. för 
beskrivning av intryck i fält). Vid ett djup på 0,9 m kom naturlig mark som bestod av sand. Grundvatten påträffades 
inte vid sanering, som genomfördes till 0,9 m under markytan (m u my). 

2.2 TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 
Inom förskolans område har fyllnadsmassor innehållande avfall förorenade med tungmetaller, oljeprodukter samt PAH 
påträffats vid en förenklad markundersökning (DGE, 2014). Aktuellt område är markerat med blått raster i figur 2. 
Under 2015 utförde WSP en översiktlig miljöteknisk markundersökning (ÖMMU) över hela fastigheten med syfte att 
utreda förekomst och utbredning av förorenade fyllnadsmassor på fastigheten. 

Vid den ÖMMU kunde föroreningar konstateras inom det redan kända området samt att provpunkt 15W10 visade på 
halter över KM, dessa är dock under en asfalterad parkeringsyta utanför själva skolgården.  

Varken intryck i fält eller laboratorieanalyser har väckt någon misstanke om föroreningar inom området för den nu 
uppförda modulen. 

Efter den ÖMMU utfördes en sanering sommaren 2015 inom området med blått raster. Den då påträffade 
föroreningen kunde avgränsas okulärt och verifierades sedan med laboratorieanalyser.   

 

 
Figur 2. Utsnitt från ritning över provpunkterna tagna vid den översiktliga miljötekniska markundersökningen (WSP, 2015) 
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3 ÅTGÄRDSMÅL 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark anger den föroreningshalt under vilken risken för negativa 
effekter på människor, miljö eller naturresurser normalt är acceptabel i efterbehandlingssammanhang. 
Naturvårdsverkets generella riktvärden har tagits fram för två olika typer av markanvändning, känslig markanvändning 
(KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) (NV rapport 5976). 

Naturvårdsverkets generella riktvärden beaktar fyra skyddsobjekt; människor som vistas på området, markmiljön på 
området, grundvatten samt ytvatten. Vid beräkning av hälsorisker tas hänsyn till exponering orsakad av direktkontakt 
med den förorenade jorden, såväl som indirekta effekter som kan uppstå på grund av spridning av föroreningar till luft, 
grundvatten och växter. Riktvärdena tar också hänsyn till skydd mot effekter i markmiljön inom området samt att 
grundvatten och ytvatten skyddas mot påverkan på grund av spridning. 

För området på Västerängskolan görs jämförelse mot KM, vilket innebär att markkvaliteten inte begränsar val av 
markanvändning. 

För de aktuella arbetena har följande mätbara åtgärdsmål använts: 

o Halter under riktvärdet för KM accepteras i schaktbotten. 

4 BESKRIVNING AV AVHJÄLPANDEÅTGÄRD 

Initialt avbanades de översta 0,2 m som bestod av grus/bergkross, därefter schaktades allt svart material (takpapp) 
med närliggande lager av sand och grus bort. I samband med schaktningen av den bedömda takpappen påträffades 
nya svarta lager, byggrester m.m. därför schaktades allt fyllnadsmaterial bort från området där skolmodulen kommer 
att placeras. Schaktningen och den okulära miljökontrollen verifierades genom provtagning och laboratorieanalys av 
schaktbotten. 

Materialet som avlägsnades från området transporterades initialt till ett mellanlager vid Nybro kommuns sten- och 
grusförråd Släggan. Vid mellanlagret utfördes provtagning av högarna med syfte att klassa massorna inför transport 
till Swerecyclings anläggning vid Moskogen i Kalmar kommun. Massorna från den initiala saneringen av takpappen 
lades i en separat hög och provtogs inte vid mellanlagret. 

4.1 ORGANISATION 
Arbetet utfördes den 8-9 augusti 2016 med följande organisation. 
 

Micaela Gustafson   Fastighetsingenjör, Nybro kommun  

Nathalie Enström, WSP   Uppdragsansvarig 

Annie Jönsson, WSP   Miljökontroll 

Åke Abelsson, Nybro kommun  Arbetsledare, Mark och Service 

4.2 INTRYCK I FÄLT  
Initialt var saneringens syfte att avlägsna den takpapp som påträffats vid den geotekniska undersökningen i det 
aktuella området. När schaktningen påbörjades i området noterades det blandade fyllnadsmassor i form av keramik, 
tegelsten, byggrester och glasflaskor på ett djup mellan 0,2-0,9 m u my. På olika djup mellan 0,2-0,9 upptäcktes det 
även osammanhängande svarta partier. De svarta partierna (omkring ca 0,5 m i diameter och 0,5 m djupa) bedömdes 
utgöra rester av tidigare eldning på platsen.  

4.3 GENOMFÖRDA KONTROLLER  
Efter att fyllnadsmassor avlägsnats från det avgränsande området och en okulär bedömning utförts uttogs jordprover 
som skickades på laboratorieanalys. Detta för att verifiera att föroreningarna avlägsnats med fyllnadsmassorna samt 
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att åtgärdsmålet uppnåtts. Sammanlagt skickades 8 samlingsprov iväg på analys, 2 prover i schaktbotten och 6 prover 
ifrån schaktväggarna. 

I bilaga 1 finns en sammanställning av laboratorieanalyserna och i bilaga 2 återfinns laboratorieresultat i original. I 
bilaga 3 återfinns fotodokumentation över området. I bilaga 4 återfinns vågsedlar. Ritning 1 visar hur provytorna 
placerats inom området. 

4.4 DELOMRÅDEN 
Saneringsområdet delades in i två delområden. Delområdena bestod av kvadrater om ca 9 x 12 m, dessa döptes till 
Delområde 1 och Delområde 2. Områdena mättes in med GPS. 

4.5 SCHAKTBOTTEN  
Ett samlingsprov på schaktbotten, på 0,9 m djup, uttogs i vardera delområde. Samlingsproverna fick beteckningen 1:1 
och 2:1. Båda samlingsproven underskred Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM.   

4.6 SCHAKTVÄGG  
Ett samlingsprov, 0,2-0,9 m djup, uttogs på varje schaktvägg i båda delområdena. Schaktväggarna döptes till 1:2, 1:3, 
1:4, 2:2, 2:3 och 2:4. Hälften av samlingsproverna från schaktväggarna klarar riktvärden för KM (1:3, 1:4 och 2:4) 
medan hälften överstiger något riktvärde för KM (1:2, 2:2 oh 2:3).  

4.7 ANALYS AV JORD  
Inom ramen för saneringskontrollen har analyser av jord gjorts med avseende på tungmetaller, BTEX, fraktionerade 
alifater och aromater samt PAH från schaktbotten och schaktväggar. Samtliga analysresultat har sammanställts i 
bilaga 1 och i bilaga 2 återfinns Laboratorieresultaten i original. 

4.8 KVALITETSSÄKRING 
Arbetet har i tillämpliga delar genomförts enligt SGFs fälthandbok för miljötekniska markundersökningar (SGF Rapport 
2:2013). 

WSP är certifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001. 

Analyserna är utförda av ALcontrol AB, som är ackrediterat av SWEDAC enligt SSEN ISO/IEC 17025.  

4.9 SUMMERING SCHAKTADE MASSOR 
Totalt har 160,82 ton massor schaktats ur och transporterats till Swerecyclings avfallsanläggning i Moskogen, Kalmar 
kommun. Av dessa klassades 51,36 ton som farligt avfall, 60,52 ton som icke farligt avfall och 48,94 ton som massor 
under MKM. För vågsedel se bilaga 4. 

4.10 ÅTERFYLLNAD  
Återfyllnad har skett med harpat naturgrus, slitlager 0/90, singel runt dräneringsslang (0/30) och 0/16 till att täta med. 

5 SKYDDS- OCH SÄKERHETSARBETE SAMT 
MILJÖTILLSYN 

Arbetena har utförts enligt branschens skydds- och säkerhetsföreskrifter samt i enlighet med anmälan om 
efterbehandlingsarbete som kommunicerats med miljökontoret, Nybro kommun.  
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Inga arbetsrelaterade skador eller olyckor har förekommit. 

5.1 SKYDDSÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRHINDRA SPRIDNING OCH EXPONERING 
o Schaktningsarbetet utfördes när verksamheten, skolan, var stängd för sommaren. 
o Entreprenaden bedrevs inom inhägnat område dit obehöriga inte ägde tillträde.  
o Entreprenör har haft beredskap för att vattenbegjuta upplag vid risk för damning. 

6 KVARLÄMNADE RESTFÖRORENINGAR OCH 
FYLLNADSMASSOR 

6.1 SCHAKTBOTTEN  
Inga halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) har kvarlämnats i 
schaktbotten där skolmodulen ska uppföras. 

Inga fyllnadsmassor har kvarlämnats, området har schaktats ner till naturlig sand. 

6.2 SCHAKTVÄGGAR 
Halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) har kvarlämnats i schaktvägg 
1:2, 2:2 och 2:3.  

7 ENKLARE BEDÖMNING AV RISKER VID KVARLÄMNADE 
AV RESTFÖRORENINGAR 

7.1 PROBLEMBESKRIVNING 
I samband med en geoteknisk undersökning som utfördes inför uppförandet av skolmoduler påträffades ett svart skikt 
som bedömdes vara takpapp. Materialet analyserades med avseende på metaller, BTEX, fraktionerade alifater och 
aromater samt PAH. Takpappen visade sig innehålla mycket höga halter av metaller, petroleumprodukter och PAH. 
En tidigare översiktlig miljöteknisk markundersökning (WSP, 2015) för hela skol- och förskoleområdet visade inte på 
några föroreningar inom skolgården.  

Vid schaktningen för saneringen av takpappen påträffades förorenade fyllnadsmassor fläckvis, vilket innebär att något 
större sammanhängande område med förorenade massor ej misstänks.  

Verksamheten vid Västerängskolan har i dagsläget utökats med moduler som ställts vid det sanerade området. Planer 
finns för att ta ett helhetsgrepp över hela skol- och förskoleområdet både vad gäller upprustning och tillbyggnationer. I 
samband med denna upprustning avser Nybro kommun även att närmare undersöka marken för att säkerställa att det 
inte förekommer föroreningar inom området. Därför efterfrågades en enklare bedömning som visar om det är möjligt 
att avvakta med vidare undersökning utan risk för människors hälsa och miljö. 

7.2 KONCEPTUELL MODELL 

7.2.1 Föroreningskälla 
Baserat på tidigare observationer vid utförd sanering (WSP, 2015) i kombination med påträffade föroreningar inom 
aktuell sanering förefaller det förekomma partier med fyllnadsmassor innehållandes förhöjda halter av PAH, och 
metaller framförallt bly, zink, barium och koppar. Föroreningarnas ursprung är oklart eftersom tidigare verksamhet på 
platsen, täkt och gatstenstillverkning, inte typiskt sett bidrar till just denna typ av förorening. Vid aktuell sanering 
påträffades även partier där något tycks ha eldats upp. 
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7.2.2 Spridnings- och exponeringsvägar 
Metaller och PAH är generellt bundna till partiklar men för kvicksilver och PAH M finns risk för påverkan på personer 
som befinner sig inomhus genom ånginträngning, d.v.s. inandning av ånga inomhus. 

På fastigheten bedrivs skol- och förskoleverksamhet. Verksamheterna är avskilda från varandra genom separat 
inhägnade gårdar.  Den nu kvarlämnade restföroreningen ligger inom skolans inhägnade gård varvid förskolebarnens 
eventuella exponering bedöms vara mycket liten. Vid saneringsarbetet konstaterades att den ytliga jorden (10-20 cm) 
inte innehöll halter över riktvärdet för KM. Med hänsyn taget till att det är skolbarn som vistas på platsen görs 
bedömningen att risken för direkt exponering av förorenad jord (0,2 m under markytan) är mycket liten, detta eftersom 
att skolbarn i regel leker på annorlunda vis än förskolebarn. Direktkontakt eller damning bör endast kunna ske vid 
markarbeten och detta är inget som kommer att ske när verksamheten är igång på fastigheten. Huruvida det 
förekommer föroreningar under byggnaderna är i dagsläget oklart varvid risken för ånginträngning kvarstår.   

7.2.3 Föroreningarnas egenskaper 
Av aktuella ämnen är bly, PAH L, PAH M och PAH H i första hand hälsostörande. Zink, barium och koppar har toxisk 
verkan på marklevande organismer och låga/mycket låga hälsostörande egenskaper. 

7.2.4 Skyddsobjekt 
Skyddsobjekten bedöms vara människor, vuxna och barn, som vistas inom området under kontors/skoltid samt till viss 
del markmiljön. 

Människor vistas inom området till största delen under arbetstid/skoltid. Vistelse utomhus sker främst under raster och 
till viss del före och direkt efter avslutad skoltid. 

7.3 PLATSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN 
För bedömning av risker med kvarlämnade föroreningar har platsspecifika riktvärden beräknats med 
Naturvårdsverkets beräkningsmodell (2009 reviderad 2016).  

 

En uttagsrapport redovisas i Bilaga 5, anpassningar som gjorts är följande: 

 Markmiljöskydd motsvarande MKM, dvs. 50% av de marklevande organismerna ska skyddas.  
 Intag av dricksvatten beaktas ej, kommunalt VA finns i området.  
 Intag av växter beaktas ej, odling av ätbara växter sker ej inom området. 
 Exponeringstid för barn och vuxna gällande intag av jord, inandning av damm samt inandning av ånga har 

justerats till 150 dagar per år. Antalet dagar är minskade med hänsyn taget till lov och helgdagar. Under 
dessa dagar antas halva tiden spenderas utomhus och halva tiden inomhus, vilket är en överdrift av den 
faktiska exponeringen under en dag. 

 

Beräkning av platsspecifika riktvärden visar ett högre riktvärde för PAH M jämfört med de generella riktvärdena vilket 
beror på förändrat antagande om exponering av ånga inomhus. Även högre riktvärden för metaller till följd av lägre 
skydd av markekosystem och lägre exponeringstid samt att intag av växter (odling av grönsaker) har tagits bort helt.  
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Tabell 2. Platsspecifika riktvärden (mg/kg TS) för jord. Beräkning av platsspecifikt riktvärde har gjorts för de ämnen som har visat 
på halter över generella riktvärdet för KM (Bilaga 1).   

Ämne PRV 
Styrande för 

riktvärde 

Barium 300 Skydd av markmiljö 

Bly 200 Intag av jord 

Koppar 200 Skydd av markmiljö 

Kvicksilver 1,8 Inandning av ånga 

PAH-L 15 Skydd av markmiljö 

PAH-M 18 Inandning av ånga 

PAH-H 6 
Hudkontakt 
jord/damm 

 

 

Naturvårdsverket har i den revidering av generella riktvärden som gjordes 2016 föreslagit korttidsriktvärden för ett 
antal ämnen som är hälsofarliga, bl.a. bly och PAH H. Dessa korttidsriktvärden är beräknade så att enstaka större 
jordintag (10 g) inte ska utgöra en så betydande andel av tolerabelt intag för barn (10 kg) att intaget kan utgöra en 
hälsorisk. 

 Följande korrtidsriktvärde är föreslagna: 

• Bly    600 mg/kg 

• PAH H   300 mg/kg 

• Kadmium  250 mg/kg 

 

Utifrån de analyserade jordproverna förekommer inga halter i närheten av de ovannämnda korttidsriktvärdena. 

7.4 FÖRORENINGSSITUATION 
De uppmätta halterna i schaktväggarna vid saneringen har i tabell 3 jämförts med både riktvärdet för KM och PRV. I 
tabellen framgår att de halter som överstiger riktvärdena för KM ligger under framtagna PRV. 
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Tabell 3. Uppmätta halter i schaktväggarna vid Humlan 2 jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 
markanvändning (KM) samt de framtagna platsspecifika riktvärdena (PRV) för jord. Enhet i mg/kg TS. Fetmarkerade värden visar 
på halter över riktvärdet för KM och understrukna värden visar på halter över PRV. 

Ämne Humlan  
1:2 

Humlan  
1:3 

Humlan  
1:4 

Humlan  
2:2 

Humlan  
2:3 

Humlan  
2:4 KM PRV 

Provtagningsdjup 0.2-0.4 0.2-0.5 0.2-0.5 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.9     
Arsenik, As 2,8 3,3 3,1 3,2 2,6 <2.5 10 - 
Barium, Ba 140 140 68 97 240 33 200 300 

Bly, Pb 36 30 19 89 31 20 50 200 
Kadmium, Cd 0,32 0,56 <0.2 0,27 <0.2 <0.2 0,8 - 

Kobolt, Co 3,5 3,5 3,8 3,6 3,7 3,7 15 - 
Koppar, Cu 13 18 28 32 110 8,5 80 200 

Krom, Cr 12 10 20 16 14 17 80 - 
Nickel, Ni 7,4 8 12 9,5 7,8 9,9 40 - 

Vanadin, V 8,4 7,4 7,7 8,4 9,4 8,8 100 - 
Zink, Zn 180 210 190 150 180 43 250 - 

Kvicksilver, Hg 0,34 0,022 0,013 0,073 0,18 0,019 0,25 1,8 
PAH-L 0,08 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 3 15 

PAH-M 3,4 0,68 <0.05 0,59 <0.05 0,12 3,5 18 
PAH-H 3,4 0,72 <0.08 0,82 <0.08 0,088 1 6 

 

7.5 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV RISKER SAMT REKOMMENDATIONER 
Med hänsyn taget till att halterna ligger under PRV i kombination med att området inom en överskådlig framtid 
kommer att undersökas och vid behov åtgärdas förefaller det inte finnas någon uppenbar risk för människors hälsa 
och miljö. 

Bedömningen är gjord på ett begränsat urval prover tagna inom ett begränsat område inom Humlan 2 varvid denna 
bedömning inte ska ses som representativ för hela fastigheten. De platsspecifika riktvärdena (PRV) är framtagna med 
syftet att bedöma risken utifrån dagens markanvändning varför dessa riktvärden endast ska ses som tillfälliga i väntan 
på fortsatta undersökningar.  

Ska de nu påträffade massorna ligga kvar under en icke överskådlig framtid rekommenderar WSP att en fördjupad 
riskbedömning utförs för hela fastigheten. 
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Uppdragsnummer: 1023 6133 Bilaga 1 

Provets märkning Enhet 
Humlan 1:1

Schaktbotten
Humlan 1:2
Schaktvägg

Humlan 1:3
Schaktvägg

Humlan 1:4
Schaktvägg

Humlan 2:1
Schaktbotten

Humlan 2:2
Schaktvägg

Humlan 2:3
Schaktvägg

Humlan 2:4
Schaktvägg

Humlan hög 1 Humlan hög 2 Humlan hög 3 Humlan ytlig jord Mindre än ringa 
risk* KM** MKM** FA***

Provtagningsdjup m - 0.2-0.4 0.2-0.5 0.2-0.5 - 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.9 - - - 0-0.2 - - - -
Torrsubstans % 97,2 91,3 87,2 96,8 94,1 91,3 89 93 93,1 93,5 94,2 95 - - - -
Metaller i fast material bestämda med ICP/AES - - - -
Arsenik, As mg/kg TS <2.5 2,8 3,3 3,1 <2.5 3,2 2,6 <2.5 2,8 3 2,9 <2.5 10 10 25 1000
Barium, Ba mg/kg TS 18 140 140 68 16 97 240 33 81 87 140 34 - 200 300 10000
Bly, Pb mg/kg TS 6,4 36 30 19 11 89 31 20 1600 47 40 22 20 50 400 2500
Kadmium, Cd mg/kg TS <0.2 0,32 0,56 <0.2 <0.2 0,27 <0.2 <0.2 0,27 0,4 0,29 <0.2 0,2 0,8 12 1000
Kobolt, Co mg/kg TS 2,3 3,5 3,5 3,8 2,6 3,6 3,7 3,7 3,8 3,4 3,5 3,8 - 15 35 2500
Koppar, Cu mg/kg TS 6 13 18 28 6,2 32 110 8,5 14 26 15 8,4 40 80 200 2500
Krom, Cr mg/kg TS 9 12 10 20 17 16 14 17 16 12 20 12 40 80 150 10000
Nickel, Ni mg/kg TS 5,5 7,4 8 12 9,6 9,5 7,8 9,9 9,5 7 9,4 7,4 35 40 120 1000
Vanadin, V mg/kg TS 4,6 8,4 7,4 7,7 5,4 8,4 9,4 8,8 9,1 7,9 8,3 9,3 - 100 200 10000
Zink, Zn mg/kg TS 24 180 210 190 33 150 180 43 120 250 330 42 120 250 500 2500
Kvicksilver, Hg mg/kg TS <0.01 0,34 0,022 0,013 <0.01 0,073 0,18 0,019 0,043 0,039 0,049 0,012 0,1 0,25 2,5 1000
Organiska miljöanalyser - BTEX - - - -
Bensen mg/kg TS <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0,0035 <0.003 - 0,012 0,04 -
Toluen mg/kg TS <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 10 40 -
Etylbensen mg/kg TS <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 10 50 -
Xylener mg/kg TS <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 10 50 -
TEX, Summa mg/kg TS <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 - - - 1000
Organiska miljöanalyser - Petroleumprodukter/olja - - - -
Alifater >C5-C8 mg/kg TS <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 - 25 150 -
Alifater >C8-C10 mg/kg TS <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 - 20 120 1000
Alifater >C10-C12 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - 100 500 1000
Alifater >C12-C16 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - 100 500 10000
Alifater >C16-C35 mg/kg TS <10 15 13 11 <10 <10 11 <10 <10 <10 12 12 - 100 1000 10000
Alifater summa >C5-C16 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - 100 500 -
Aromater >C8-C10 mg/kg TS <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 - 10 50 1000
Aromater >C10-C16 mg/kg TS <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 7,2 <1 - 3 15 -
Aromater >C16-C35 mg/kg TS <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 15 <1 - 10 30 1000
Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska föreningar - - - -
PAH-L,summa mg/kg TS <0.03 0,08 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0,049 0,1 1,8 <0.03 0,6 3 15 -
PAH-M,summa mg/kg TS <0.05 3,4 0,68 <0.05 <0.05 0,59 <0.05 0,12 1,2 4,3 86 <0.05 2 3,5 20 -
PAH-H,summa mg/kg TS <0.08 3,4 0,72 <0.08 <0.08 0,82 <0.08 0,088 1,6 4 61 <0.08 0,5 1 10 -

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 
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Delområde 1 och 2, när sanering är genomförd

Schaktbotten 1:1 i delområde 1
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4.

Del av schaktvägg 1:2 i delområde 1 

Del av schaktvägg 1:3 i delområde 1 
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Del av schaktvägg 1:4 i delområde 1

Schaktbotten 2:1 i delområde 2
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Takpapp från delområde 1 och 2 
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Skrot i fyllnadsmassorna från delområde 1 och 2 
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2016-09-21, kl. 08:54

Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1
Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Barium 300 mg/kg Skydd av markmiljö
Bly 200 mg/kg Intag av jord
Koppar 200 mg/kg Skydd av markmiljö
Kvicksilver 1,8 mg/kg Inandning av ånga
PAH-L 15 mg/kg Skydd av markmiljö
PAH-M 18 mg/kg Inandning av ånga
PAH-H 6,0 mg/kg Hudkontakt jord/damm
    
    
Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)

Humlan 2 KM
Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Ej aktuellt (obl)
Intag av växter beaktas ej beaktas EJ aktuellt (obl)
Exp.tid barn - intag av jord 150 365 dag/år Endast under skoltid (obl)
Exp.tid vuxna - intag av jord 150 365 dag/år Endast under skoltid (obl)
Exp.tid barn - hudkontakt jord/damm 120 120 dag/år Endast under skoltid (frv)
Exp.tid vuxna - hudkontakt jord/damm 120 120 dag/år Endast under skoltid (frv)
Exp.tid barn - inandning av damm 150 365 dag/år Endast under skoltid (obl)
Exp.tid vuxna - inandning av damm 150 365 dag/år Endast under skoltid (obl)
Andel inomhusvistelse - inandn. damm 0,5 1 - Endast under skoltid (obl)
Exp.tid barn - inandning av ånga 150 365 dag/år Endast under skoltid (obl)
Exp.tid vuxna - inandning av ånga 150 365 dag/år Endast under skoltid (obl)
Andel inomhusvistelse - inandn. ånga 0,5 1 - Endast under skoltid (obl)
Skydd av markmiljö MKM-värde KM-värde 50% skydd av markmiljö (MKM) (obl)
Skydd av grundvatten utförs ej utförs Ej aktuellt (obl)
    
    
Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  Kommentarer till modellparametrar (frv)
Inga avvikelser i modellparametrar. - -  

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för förorenad mark.

Humlan 2

Beskrivning

Kopia av version2-0-1-nv-berakningsprogram-rv-mark20160706 Humlan sida 1 Blad Uttagsrapport
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