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1. INLEDNING 

I nordvästra Kumla planeras en helt ny stadsdel kallad Gröna Sörby. Här ska 
småhustomter och verksamheter upprättas samt ett stort aktivitetsfält ska inbjuda 
till upplevelser och motionsmöjligheter. I samband med skulptering och modellering av 
det flacka landskapet har schaktmassor (ca 50 000 m3) tillförts och lagts på hög, inom 
del av fastigheten Sickelsta 2:2. Det råder dock oklarheter kring massornas ursprung 
och med anledning av detta har Miljökontoret i Kumla kommun beslutat att låta 
genomföra provtagning i syfte att avfallsklassificera tillförda massor inom aktuell del av 
fastigheten. 

2. UPPDRAG OCH SYFTE 

Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Kumla kommun utfört en översiktlig 
undersökning av tillförda schaktmassor inom del av fastigheten Sickelsta 2:2. 

Uppdragets syfte är att översiktligt undersöka eventuellt föroreningsinnehåll i de 
schaktmassor som tillförts inom del av fastigheten. 

I uppdraget ingår inte undersökning av grundvatten eller vidare riskbedömning av 
eventuell förorening. 

Denna rapport gäller för detta specifika uppdrag och får endast återges i sin helhet, om 
inte annat skriftligen i förväg överenskommits med aktuell uppdragsledare. 

2.1. Organisation 
I uppdraget har följande företag och personer medverkat: 

Namn Företag Ansvar och uppgifter 

Ola Westman, Ingvar 
Eriksson 

Structor Miljöteknik AB Uppdragsledare, granskning 

Camilla Edlund, Ola 
Westman 

Structor Miljöteknik AB Handläggare, fältanalyser, 
provtagning, rapportskrivning 

 Brogrund Mark AB Grävmaskin 

 EC Svenska AB Borrbandvagn 

 Eurofins Environment AB Laboratorieanalyser 
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3. OBJEKTBESKRIVNING 

3.1. Allmänt 
Fastigheten Sickelsta 2:2 återfinns nordväst om stadens mer centrala delar, i anslutning 
till byn Sickelsta och väg 542 i väster och Hagaby i norr (Lantmäteriet, 2021). 
Undersökningsområdet har översiktligt markerats i figur 3.1 och figur 3.2. 

Figur 3.1. Aktuellt undersökningsområde ungefärligt markerad med svart cirkel. 

Figur 3.2. Aktuellt undersökningsområde, kallad Hög 1, ungefärligt markerad med svart.  
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3.1.1. Historik 
Inga tidigare verksamheter har identifierats inom aktuellt undersökningsområde. Innan 
schaktmassorna tillförts har fastigheten utgjorts av åkermark enligt lantmäteriets 
historiska flygfoton (Lantmäteriet, 2021). I Länsstyrelsens informationskarta över 
Örebro Län har ett objekt, väster om aktuellt undersökningsområde, identifierats som 
potentiellt förorenat område. Objektet är en verkstadsindustri utan halogenerade 
lösningsmedel (Länsstyrelsen Örebro län, 2021), se figur 3.3. Objektet bedöms inte ha 
påverkat föroreningssituationen inom undersökt område. 

3.1.2. Tidigare undersökningar 
Inga tidigare undersökningar eller klassningar är genomförda av de upplagda 
schaktmassorna inom del av fastigheten. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3. Aktuellt undersökningsområde markerad med svart cirkel. Potentiellt förorenat 
objekt markerad med ett E i väster. 
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3.2. Geologi 
Enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) jordartskarta består de ytliga 
jordarterna av fyllning som underlagras av postglacial lera (SGU, 2021), se figur 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.4. Aktuellt undersökningsområde ungefärligt markerad med svart cirkel. Inom 
fastigheten består ytliga jordlager av fyllning (streckat område) som underlagras av postglacial 
lera (ljusgult). 
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4. BEDÖMNINGSGRUNDER 

För bedömning av påträffade halter i schaktmassor tillämpas Naturvårdsverkets nivå för 
mindre än ringa risk, MRR (Naturvårdsverket, 2010) för jämförelse tillämpas även 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM (Naturvårdsverket, 2009; 
2016). Tillämpade riktvärden presenteras i tabell 4.1. 
 
Tabell 4.1. Tillämpade riktvärden och nivåer för ämnen i mark (mg/kg TS). 

Ämne 
  

MRR KM 
  

MKM 
  

Arsenik 10 10 25 

Barium - 200 300 

Bly 20 50 400 

Kadmium 0,2 0,8 12 

Kobolt - 15 35 

Koppar 40 80 200 

Krom totalt 40 80 150 

Kvicksilver 0,1 0,25 2,5 

Nickel 35 40 120 

Vanadin - 100 200 

Zink 120 250 500 

PCB-7 - 0,008 0,2 

PAH L (låg molekylvikt) - 3 15 

PAH M (medelhög molekylvikt) - 3,5 20 

PAH H (hög molekylvikt) - 1 10 
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5. PROVTAGNING 

5.1. Utförande 
Provtagning genomfördes i samråd med tillsynsmyndigheten i Kumla kommun. 
Provtagning av den stora högen (Hög 1) genomfördes med hjälp av grävmaskin i 12 
provpunkter (SM1-12) ner till 2 m, se figur 5.1. Prover togs ut i djupnivå 0-1 meter samt 
1-2 meter. Skruvborrprovtagning med hjälp av borrbandvagn genomfördes för djupare 
provtagning och avslutades i bedömd naturlig marknivå, se figur 5.2. Prover togs ut i 
djupnivå 2-3 meter, 3-4 meter och i vissa provpunkter 4-5 meter. Proverna slogs 
därefter ihop två-och-två, till exempel SM1 och SM2 per djupnivå, innan 
laboratorieanalys. Samtliga samlingsprov representerande ca 1 000 m3. 

Provtagning för klassificering av mindre separata högar (SP1- Ljusa massor och SP2- 
Mörka massor) inom aktuell del av fastigheten genomfördes för hand med spade om 
max 200 m3 per samlingsprov, se figur 5.3-5.4. I händelse av att lakningstest efterfrågas 
i ett senare skede, genomfördes även extra uttag av separata samlingsprov från Hög 1. 

Vid provtagningen fördes fältprotokoll där anteckningar rörande provdjup, syn- och 
luktintryck etc. Samtliga proverna uttogs med rena plasthandskar eller med rengjord 
spade och placerades i diffusionstäta påsar. Påsarna förvarades svalt tills att fältanalyser 
utfördes följt av transport till ackrediterad laboratorium. Placering av samtliga 
provpunkter redovisas i bilaga 1. Slutgiltig placering av rutnät och aktuella provpunkter 
fastställdes med hjälp av GPS-inmätning.  
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Figur 5.1. Visar exempel på provgropsgrävning med hjälp av grävmaskin i några av 
provpunkterna.  

Figur 5.2. Visar exempel på provtagning med borrbandvagn som användes vid kontrollen för 
djupare nivåer. 
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Figur 5.3. Delar av de s.k. Ljusa massorna, SP1, inom det aktuella undersökningsområdet.  

 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.4. Visar exempel på de s.k. Mörka massorna, SP2 inom det aktuella 
undersökningsområdet. 
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5.2. Fältanalyser 
PID, av typ MiniRae 2000, användes för att påvisa flyktiga organiska föroreningar 
(VOC) i jord. Metoden är inte kvalitativ, d.v.s. endast en totalhalt redovisas och det går 
inte att urskilja vilket ämne som gett utslag. Om förhöjda halter erhålls med PID 
och/eller om förorening misstänkts genom okulärbesiktning kommer analyspaket att 
utökas. Fältanalyser med hjälp av XRF har ej genomförts eftersom samtliga prov 
skickades in och analyserades med avseende på metaller. 

5.3. Laboratorieanalyser 
För ackrediterade analyser användes laboratoriet Eurofins Environment AB. 

5.4. Avvikelser från provtagningsprogrammet 
På grund av att skruvborren gick av i provpunkt SM11 kunde provtagning ej 
genomföras från de djupare nivåerna i SM11 och SM12. Detta bedöms dock inte ha 
någon inverkan på slutlig bedömning. 
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6. RESULTAT 

6.1. Fältintryck och fältanalyser 
Massorna bestod av varierande andel mull, sand, grus och lera, med inslag av bl.a. 
makadam, tegel, betong, asfalt m.m., se figur 6.1 för exempelbild från provtagningen. 
Inga halter av flyktiga organiska föreningar påvisades med PID-instrument. 

 

6.2. Laboratorieanalyser 
Baserat på intryck i fält samt resultat från genomförda fältanalyser skickades totalt 22 
prover från Hög 1, samt två samlingsprov från övriga massor (SP1-ljusa massor och 
SP2- mörka massor), till laboratoriet för ackrediterad analys. Samtliga jordprover 
analyserades med avseende på metaller och PAH. Uttagna prov från Hög 1 analyserades 
även med avseende på PCB på grund av varierande innehåll av byggavfall.  

Laboratorieanalyserna visar på förhöjda halter över KM med avseende på PCB, i 
samlingsprov 4 (1-2 meter). I samlingsprov 7 och 8 visar analysresultaten på förhöjda 
halter av PAH-H över MKM i den översta nivån (0-1 meter) samt över KM i nivån 1-2 
meter. I samlingsprov SM9 och SM10 är halter av kadmium över nivån för MRR. Se 
tabell 6.1 för sammanställning av analysresultaten där påträffade halter minst 
överskrider nivån för MRR. 

Laboratorieanalyserna för de djupare nivåerna visar generellt på halter över nivån för 
MRR, med avseende på kadmium och/eller PAH-H. Se tabell 6.2 för en 
sammanställning av analysresultaten där halter minst överskrider nivån för MRR.  

 

Figur 6.1. Visar uppschaktade massor vid provpunkt SM10 med inslag av diverse byggavfall.  
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Analysresultaten från de uttagna samlingsproverna avseende SP1- är 
påvisade halter under nivån för klassningen MRR. Avseende SP2- mörka massorna är 
halterna av kobolt i nivå med riktvärdet avseende känslig markanvändning, KM.  

Se bilaga 2 för en översiktlig resultatkarta för provtagning av Hög 1. En 
sammanställning med samtliga analysresultat redovisas i bilaga 3. För fullständiga 
analysrapporter se bilaga 4. 
 

Tabell 6.1. Sammanställning av analysresultaten i djupnivå 0-1 meter, 1-2 meter inom Hög 1. Visar endast prover där 
halter överskrider MRR. Halter över naturvårdsverkets nivåer för MRR markerade med grönt. Halter över 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM markerade med gult. Halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
MKM markerade med orange. Halterna anges i mg/kg. 

 
Tabell 6.2. Sammanställning av analysresultaten i djupnivå 2-3 meter och 3-4 meter inom Hög 1. Visar endast prover där 
halter överskrider MRR. Halter över naturvårdsverkets nivåer för MRR markerade med grönt. Halter över 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM markerade med gult. Halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden 
för MKM markerade med orange. Halterna anges i mg/kg. 

 

Samlingsprov 4 - 
SM3+SM4

Samlingsprov 7 - 
SM7+SM8

Samlingsprov 8 - 
SM7+SM8

Samlingsprov 9 - 
SM9+SM10

Samlingsprov 10 - 
SM9+SM10

Ämne 1-2 m 0-1 m 1-2 m 0-1 m 1-2 m
Torrsubstans 80,3 88,8 91,7 86,5 81,9
Arsenik As 10 10 25 3,7 3,8 3,1 3,1 3,8
Barium Ba 200 300 42 32 22 40 44
Bly Pb 20 50 400 11 7,6 9,1 10 11
Kadmium Cd 0,2 0,8 12 < 0,20 0,26 < 0,20 0,29 0,29
Kobolt Co 15 35 5,1 4,4 2,9 5,1 5,8
Koppar Cu 40 80 200 12 7,8 7,3 9,5 9,3
Krom Cr 40 80 150 15 9 6,4 12 13
Kvicksilver Hg 0,1 0,25 2,5 0,018 < 0,011 0,016 0,012 < 0,011
Nickel Ni 35 40 120 7,4 6,3 4,3 6,3 7,7
Vanadin V 100 200 24 17 13 21 24
Zink Zn 120 250 500 42 29 28 41 39
Summa PAH L 0,6 3 15 < 0,045 1,2 0,19 < 0,045 < 0,045
Summa PAH M 2 3,5 20 < 0,075 15 2,2 < 0,075 < 0,075
Summa PAH H 0,5 1 10 0,14 19 2 < 0,11 < 0,11
Summa PCB7 0,008 0,2 0,013 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070

MRR KM MKM

Samlingsprov 14 - 
SM1+SM2

Samlingsprov 15 - 
SM3+SM4

Samlingsprov 16 - 
SM3+SM4

Samlingsprov 17 - 
SM5+SM6

Samlingsprov 18 - 
SM5+SM6

Samlingsprov 19 - 
SM7+SM8

Samlingsprov 20 - 
SM7+SM8

Samlingsprov 21 - 
SM9+SM10

Samlingsprov 22 - 
SM9+SM10

Ämne 3-4 m 2-3 m 3-4 m 2-3 m 3-4 m 2-3 m 3-4 m 2-3 m 3-4 m
Torrsubstans 79,4 88 82,2 89,5 79,8 90 88,8 74,8 76,6
Arsenik As 10 10 25 4,9 3,9 5,7 2,6 4,3 < 2,1 7,3 3,9 6,4
Barium Ba 200 300 74 60 70 24 67 18 110 60 110
Bly Pb 20 50 400 14 12 14 6,9 13 5,9 16 13 17
Kadmium Cd 0,2 0,8 12 0,45 0,37 0,45 0,2 0,4 < 0,20 0,55 0,39 0,57
Kobolt Co 15 35 8 7,3 8,4 3,6 8,6 2,7 11 7,8 11
Koppar Cu 40 80 200 14 12 20 5,8 11 6 27 12 16
Krom Cr 40 80 150 20 18 22 12 20 5,7 34 18 30
Kvicksilver Hg 0,1 0,25 2,5 0,02 0,015 0,022 < 0,011 0,019 < 0,011 0,016 0,015 0,037
Nickel Ni 35 40 120 12 11 14 5,7 10 3,6 22 10 16
Vanadin V 100 200 33 29 31 15 31 10 48 29 43
Zink Zn 120 250 500 52 46 65 23 46 25 64 46 56
Summa PAH L 0,6 3 15 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,1 < 0,045 < 0,045 < 0,045
Summa PAH M 2 3,5 20 < 0,075 < 0,075 0,42 < 0,075 < 0,075 0,45 0,19 < 0,075 < 0,075
Summa PAH H 0,5 1 10 < 0,11 < 0,11 0,87 0,12 < 0,11 0,57 0,2 < 0,11 < 0,11
Summa PCB7 0,008 0,2 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070

MRR KM MKM
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7. DISKUSSION OCH REKOMMENDATIONER 

I hög 1 har halter över MRR påvisats i 14 av 22 inskickade prover. Även halter över 
KM påvisades i 2 av 22 prov, samt halter över MKM i 1 av 22 prov. Halterna kan 
därmed innebära risker för människors hälsa och miljö. För att utreda detta närmare 
rekommenderas att en riskbedömning genomförs utifrån de analyserade ämnena, 
påvisade halter och framtida markanvändning. 

Avseende de övriga provtagna massorna SP1-ljusa massor och SP2-mörka massor har 
dialog redan förts med tillsynsmyndighet och massorna avses att lämnas kvar utan 
vidare åtgärd. 

Provtätheten för klassning av massor avser i normalfallet generellt ett prov per 200 m3. I 
den aktuella undersökningen har provtätheten omfattat ca ett prov per 1000m3. Det finns 
alltid osäkerheter vid haltbestämning av kemiska ämnen i heterogena fyllnadsmassor då 
stora variationer i organisk halt, partikelstorlek, jordmån och fuktighet kan finnas. 
Dessa bedöms dock inte vara större än i normalfallet och resultat som framkommit 
anses vara relevanta. De kan användas som bedömningsmaterial om man räknar med en 
viss osäkerhet och behandlar resultatet med försiktighet utifrån dessa kända osäkerheter.  
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BIL 1 PROVTAGNINGSPLAN 



SM1 SM2

SM3

SM4

SM8

SM9

SM5

SM6

SM7

SM11

SM12

SM10

SP2-Mörka massor

SP1-Ljusa massor

0 6,5 13 19,5 26 32,5
MetersAktivitetsfält Sörby

Eskilstuna: Libergsgatan 6 | Tfn: 016-10 07 60
Västerås: Norra Källgatan 17 | Tfn: 021-81 45 40
Örebro: Ribbingsgatan 11 | Tfn: 019-601 44 55

STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

Provtagningspunkter efter inmätning

Kumla kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen

Del av Sickelsta 2:2, Kumla kommun

Klassificering av schaktmassor

6936-003

Ola Westman Camilla Edlund 2021-07-13

Teckenförklaring
Provpunkter efter inmätning

Rutnät

SWEREF99 15 00

Ritningen avser

Uppdragsgivare

Fastighetsbeteckning

Uppdragstyp

Uppdragsnummer

Uppdragsledare Ritad av Datum Koordinatsystem
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BIL 2 RESULTATKARTA 



SM2

SM9

SM6

SM4

SM8

SM3SM1

SM5 SM7

SM11SM10 SM12

0 5,5 11 16,5 22 27,5
MetersAktivitetsfält Sörby

Eskilstuna: Libergsgatan 6 | Tfn: 016-10 07 60
Västerås: Norra Källgatan 17 | Tfn: 021-81 45 40
Örebro: Ribbingsgatan 11 | Tfn: 019-601 44 55

STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

Resultatkarta

Kumla kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen

Del av Sickelsta 2:2, Kumla kommun

Klassificering av schaktmassor

6936-003

Ola Westman Camilla Edlund 2021-07-13

Teckenförklaring
Lager 1, Djup 0-1 meter

<MRR

>MKM

>MRR

SWEREF99 15 00

Ritningen avser

Uppdragsgivare

Fastighetsbeteckning

Uppdragstyp

Uppdragsnummer

Uppdragsledare Ritad av Datum Koordinatsystem



SM2

SM9

SM6

SM4

SM8

SM3SM1

SM5 SM7

SM11SM10 SM12

0 5,5 11 16,5 22 27,5
MetersAktivitetsfält Sörby

Eskilstuna: Libergsgatan 6 | Tfn: 016-10 07 60
Västerås: Norra Källgatan 17 | Tfn: 021-81 45 40
Örebro: Ribbingsgatan 11 | Tfn: 019-601 44 55

STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

Resultatkarta

Kumla kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen

Del av Sickelsta 2:2, Kumla kommun

Klassificering av schaktmassor

6936-003

Ola Westman Camilla Edlund 2021-07-13

Teckenförklaring
Lager 2, Djup 1-2 meter

<MRR

>KM

>MRR

SWEREF99 15 00

Ritningen avser

Uppdragsgivare

Fastighetsbeteckning

Uppdragstyp

Uppdragsnummer

Uppdragsledare Ritad av Datum Koordinatsystem



SM2

SM9

SM6

SM4

SM8

SM3SM1

SM5 SM7

SM11SM10 SM12

0 5,5 11 16,5 22 27,5
MetersAktivitetsfält Sörby

Eskilstuna: Libergsgatan 6 | Tfn: 016-10 07 60
Västerås: Norra Källgatan 17 | Tfn: 021-81 45 40
Örebro: Ribbingsgatan 11 | Tfn: 019-601 44 55

STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

Resultatkarta

Kumla kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen

Del av Sickelsta 2:2, Kumla kommun

Klassificering av schaktmassor

6936-003

Ola Westman Camilla Edlund 2021-07-13

Teckenförklaring
Lager 3, Djup 2-3 meter

<MRR

>MRR

Ej provtagen

SWEREF99 15 00

Ritningen avser

Uppdragsgivare

Fastighetsbeteckning

Uppdragstyp

Uppdragsnummer

Uppdragsledare Ritad av Datum Koordinatsystem



SM2

SM9

SM6

SM4

SM8

SM3SM1

SM5 SM7

SM11SM10 SM12

0 5,5 11 16,5 22 27,5
MetersAktivitetsfält Sörby

Eskilstuna: Libergsgatan 6 | Tfn: 016-10 07 60
Västerås: Norra Källgatan 17 | Tfn: 021-81 45 40
Örebro: Ribbingsgatan 11 | Tfn: 019-601 44 55

STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

Resultatkarta

Kumla kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen

Del av Sickelsta 2:2, Kumla kommun

Klassificering av schaktmassor

6936-003

Ola Westman Camilla Edlund 2021-07-13

Teckenförklaring
Lager 4, Djup 3-4 meter

>MRR

Ej provtagen

SWEREF99 15 00

Ritningen avser

Uppdragsgivare

Fastighetsbeteckning

Uppdragstyp

Uppdragsnummer

Uppdragsledare Ritad av Datum Koordinatsystem
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BIL 3 SAMMANSTÄLLNING 
ANALYSRESULTAT 



Samlingsprov 1 - 
SM1+SM2

Samlingsprov 2 - 
SM1+SM2

Samlingsprov 3 - 
SM3+SM4

Samlingsprov 4 - 
SM3+SM4

Samlingsprov 5 - 
SM5+SM6

Samlingsprov 6 - 
SM5+SM6

Ämne Enhet 0-1 m 1-2 m 0-1 m 1-2 m 0-1 m 1-2 m
Torrsubstans % 93,1 85,7 84,3 80,3 87,9 87,7
Arsenik As mg/kg 10 10 25 2,2 3,4 4,6 3,7 2,1 2,5
Barium Ba mg/kg 200 300 15 57 54 42 18 38
Bly Pb mg/kg 20 50 400 6,4 11 9,3 11 5,5 8
Kadmium Cd mg/kg 0,2 0,8 12 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20
Kobolt Co mg/kg 15 35 2,9 5,7 6,5 5,1 2,4 4,1
Koppar Cu mg/kg 40 80 200 6,1 13 9,1 12 2 5
Krom Cr mg/kg 40 80 150 6,3 17 13 15 8 11
Kvicksilver Hg mg/kg 0,1 0,25 2,5 < 0,010 0,017 < 0,011 0,018 < 0,011 0,012
Nickel Ni mg/kg 35 40 120 3,7 9,5 8 7,4 2,5 4,3
Vanadin V mg/kg 100 200 11 24 26 24 17 19
Zink Zn mg/kg 120 250 500 23 50 31 42 14 23
Summa PAH L mg/kg 0,6 3 15 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045
Summa PAH M mg/kg 2 3,5 20 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075
Summa PAH H mg/kg 0,5 1 10 < 0,11 0,12 < 0,11 0,14 < 0,11 < 0,11
Summa PCB7 mg/kg 0,008 0,2 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,013 < 0,0070 < 0,0070

MRR KM MKM



Ämne Enhet
Torrsubstans %
Arsenik As mg/kg 10 10 25
Barium Ba mg/kg 200 300
Bly Pb mg/kg 20 50 400
Kadmium Cd mg/kg 0,2 0,8 12
Kobolt Co mg/kg 15 35
Koppar Cu mg/kg 40 80 200
Krom Cr mg/kg 40 80 150
Kvicksilver Hg mg/kg 0,1 0,25 2,5
Nickel Ni mg/kg 35 40 120
Vanadin V mg/kg 100 200
Zink Zn mg/kg 120 250 500
Summa PAH L mg/kg 0,6 3 15
Summa PAH M mg/kg 2 3,5 20
Summa PAH H mg/kg 0,5 1 10
Summa PCB7 mg/kg 0,008 0,2

MRR KM MKM

Samlingsprov 7 - 
SM7+SM8

Samlingsprov 8 - 
SM7+SM8

Samlingsprov 9 - 
SM9+SM10

Samlingsprov 10 - 
SM9+SM10

Samlingsprov 11 - 
SM11+SM12

Samlingsprov 12 - 
SM11+SM12

0-1 m 1-2 m 0-1 m 1-2 m 0-1 m 1-2 m
88,8 91,7 86,5 81,9 80,2 70,8
3,8 3,1 3,1 3,8 3,1 4
32 22 40 44 48 59
7,6 9,1 10 11 12 15

0,26 < 0,20 0,29 0,29 < 0,20 < 0,20
4,4 2,9 5,1 5,8 5,4 6,7
7,8 7,3 9,5 9,3 7,8 13
9 6,4 12 13 14 16

< 0,011 0,016 0,012 < 0,011 < 0,012 0,063
6,3 4,3 6,3 7,7 7,4 9,1
17 13 21 24 23 28
29 28 41 39 39 45
1,2 0,19 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045
15 2,2 < 0,075 < 0,075 0,14 < 0,075
19 2 < 0,11 < 0,11 0,22 0,14

< 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070



Ämne Enhet
Torrsubstans %
Arsenik As mg/kg 10 10 25
Barium Ba mg/kg 200 300
Bly Pb mg/kg 20 50 400
Kadmium Cd mg/kg 0,2 0,8 12
Kobolt Co mg/kg 15 35
Koppar Cu mg/kg 40 80 200
Krom Cr mg/kg 40 80 150
Kvicksilver Hg mg/kg 0,1 0,25 2,5
Nickel Ni mg/kg 35 40 120
Vanadin V mg/kg 100 200
Zink Zn mg/kg 120 250 500
Summa PAH L mg/kg 0,6 3 15
Summa PAH M mg/kg 2 3,5 20
Summa PAH H mg/kg 0,5 1 10
Summa PCB7 mg/kg 0,008 0,2

MRR KM MKM

Samlingsprov 13 - 
SM1+SM2

Samlingsprov 14 - 
SM1+SM2

Samlingsprov 15 - 
SM3+SM4

Samlingsprov 16 - 
SM3+SM4

Samlingsprov 17 - 
SM5+SM6

Samlingsprov 18 - 
SM5+SM6

2-3 m 3-4 m 2-3 m 3-4 m 2-3 m 3-4 m
88,3 79,4 88 82,2 89,5 79,8
2,3 4,9 3,9 5,7 2,6 4,3
18 74 60 70 24 67
5,8 14 12 14 6,9 13

< 0,20 0,45 0,37 0,45 0,2 0,4
3,6 8 7,3 8,4 3,6 8,6
8 14 12 20 5,8 11

8,3 20 18 22 12 20
< 0,011 0,02 0,015 0,022 < 0,011 0,019

5,1 12 11 14 5,7 10
13 33 29 31 15 31
28 52 46 65 23 46

< 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045
< 0,075 < 0,075 < 0,075 0,42 < 0,075 < 0,075
< 0,11 < 0,11 < 0,11 0,87 0,12 < 0,11

< 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070



Ämne Enhet
Torrsubstans %
Arsenik As mg/kg 10 10 25
Barium Ba mg/kg 200 300
Bly Pb mg/kg 20 50 400
Kadmium Cd mg/kg 0,2 0,8 12
Kobolt Co mg/kg 15 35
Koppar Cu mg/kg 40 80 200
Krom Cr mg/kg 40 80 150
Kvicksilver Hg mg/kg 0,1 0,25 2,5
Nickel Ni mg/kg 35 40 120
Vanadin V mg/kg 100 200
Zink Zn mg/kg 120 250 500
Summa PAH L mg/kg 0,6 3 15
Summa PAH M mg/kg 2 3,5 20
Summa PAH H mg/kg 0,5 1 10
Summa PCB7 mg/kg 0,008 0,2

MRR KM MKM

Samlingsprov 19 - 
SM7+SM8

Samlingsprov 20 - 
SM7+SM8

Samlingsprov 21 - 
SM9+SM10

Samlingsprov 22 - 
SM9+SM10 SP1 - Ljusa massor SP2 - Mörka massor

2-3 m 3-4 m 2-3 m 3-4 m
90 88,8 74,8 76,6 94,7 82,1

< 2,1 7,3 3,9 6,4 3,3 7,1
18 110 60 110 17 140
5,9 16 13 17 4,9 16

< 0,20 0,55 0,39 0,57 < 0,20 < 0,20
2,7 11 7,8 11 3,6 15
6 27 12 16 7 25

5,7 34 18 30 6,4 35
< 0,011 0,016 0,015 0,037 < 0,010 0,014

3,6 22 10 16 4,4 22
10 48 29 43 13 46
25 64 46 56 21 63
0,1 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

0,45 0,19 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075
0,57 0,2 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11

< 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070
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BIL 4 ANALYSRAPPORTER 
































 

















 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 














 







 





 





 





 





 





 





 





 



 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




























 
































 

















 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 














 







 





 





 





 





 





 





 





 



 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




























 
































 

















 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 














 







 





 





 





 





 





 





 





 



 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




























 
































 

















 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 














 







 





 





 





 





 





 





 





 



 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




























 
































 

















 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 














 







 





 





 





 





 





 





 





 



 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




























 
































 

















 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 














 







 





 





 





 





 





 





 





 



 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




























 
































 

















 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 














 







 





 





 





 





 





 





 





 



 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




























 
































 

















 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 














 







 





 





 





 





 





 





 





 



 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




























 
































 

















 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 














 







 





 





 





 





 





 





 





 



 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




























 
































 

















 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 














 







 





 





 





 





 





 





 





 



 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




























 
































 

















 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 














 







 





 





 





 





 





 





 





 



 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




























 
































 

















 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 














 







 





 





 





 





 





 





 





 



 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




























 
































 

















 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 














 







 





 





 





 





 





 





 





 



 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




























 
































 

















 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 














 







 





 





 





 





 





 





 





 



 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




























 
































 

















 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 














 







 





 





 





 





 





 





 





 



 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




























 
































 

















 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 














 







 





 





 





 





 





 





 





 



 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




























 
































 

















 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 














 







 





 





 





 





 





 





 





 



 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




























 
































 

















 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 














 







 





 





 





 





 





 





 





 



 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




























 
































 

















 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 














 







 





 





 





 





 





 





 





 



 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




























 
































 

















 



 

 

   

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

  

  



 



 



 



 



 














 







  





  





  





  





  





  





  





  



 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




























 
































 

















 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 














 







 





 





 





 





 





 





 





 



 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




























 
































 

















 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 














 







 





 





 





 





 





 





 





 



 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




























 
































 













 

  

 

 

    

  

 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

     



    



    



   



   



   





  

 






 







  





  





   





  





  





  





  





  





    





  





  







   





 

 



  

 






 
































 













 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 














 







 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




























 


