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SAMMANFATTNING 

Inför detaljplanearbete med kvarteret Uttern, Kumla kommun, har Tyréns AB fått i uppdrag av 
Kumla kommun att genomföra en översiktliga miljöteknisk markundersökning på den del av 
kvarteret där en handelsträdgård tidigare fanns. Syftet med undersökningen har varit att 
klargöra om marken är förorenad i sådan omfattning att detta kan påverka den planerade 
exploateringen av området med omvandling till bostadsområde. På delar av området finns idag 
ett kolonilottsområde. 
 
Undersökningen har omfattat provtagning av jord i åtta punkter och provtagning av grundvatten 
i två grundvattenrör som installerades. Analyser har genomförts av metaller, pesticider samt  
alifater/aromater/BTEX/PAH.  
 
Bekämpningsmedel, PAH och petroleumföroreningar har i jorden enbart påträffats i enstaka prov 
i halter över Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning. Någon sammanhängande 
förorening av betydelse har inte kunnat bekräftas. DDT har påträffats över riktvärdet för känslig 
markanvändning i ett av åtta analyserade jordprover från den kolonilottsområdet, dock inte i 
sådana halter att risk för människor kan befaras. Bedömningen är att sannolikheten för några 
större förekomster av DDT-halter över riktvärdet är liten-måttlig. I en av provpunkterna i den 
skogbevuxna delen av undersökningsområdet noterades PAH H i halter som skulle kunna utgöra 
en risk om grönsaker och dylikt odlades på platsen. Invid den aktuella punkten noterades skräp i 
markytan som eventuellt kan kopplas samman med PAH H-föroreningen. Inför en exploatering 
bör skräp därför bortforslas. Risken för några betydande föroreningar i jorden bedöms som 
liten. 
 
Grundvattnet som undersökts i två punkter i området har inte uppvisat någon förorening över 
tillämpade rikt- och jämförelsevärden.  
 
Tyréns rekommenderar att området kring provpunkt 201ty05med synligt skräp avstädas för att 
förhindra eventuell framtida föroreningsexponering av människor. I övrigt bedöms inga hinder 
för exploatering av området föreligga. 
 
Vid kommande schaktningar på området i samband med exploatering kan spår av tidigare 
byggnader påträffas. Viss uppmärksamhet för lukt- och synintryck av lokalt påverkad jord 
rekommenderas, som brukligt vid exploatering av äldre verksamhetsområden. 
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1 BAKGRUND 
Kumla kommun avser att förnya en detaljplan för kvarteret Uttern för att möjliggöra exploatering 
för bostadsändamål. På området har det tidigare legat en handelsträdgård, vilken är inventerad 
enligt den s k MIFO-modellen av Länsstyrelsen och har där i förts till riskklass 2, stor risk 
(Länsstyrelsen, 2013). I dagsläget är delar av området utarrenderat till en kolonilottsförening. 
Tyréns AB har fått i uppdrag av Kumla kommun att genomföra en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning för att klargöra om marken är förorenad. 

1.1 SYFTE MED PROVTAGNING 

Syftet med undersökningen har varit att klargöra om marken är förorenad i sådan omfattning att 
detta kan påverka den planerade exploateringen av området med omvandling till 
bostadsområde. 

2 TIDIGARE UTREDNINGAR 
Inga tidigare miljötekniska markundersökningar har utförts på området. 

2.1 GENERELL OMRÅDESBESKRIVNING 

Kvarteret Utterns läge i Kumla framgår av figur 1.  Öster och söder om kvarteret finns 
villaområden och väster om kvarteret finns industriområden. I norr finns en idrottsplats.  
 

 
Figur 1. Kv Uttern är belägen i Kumlas västra del, markerat som en röd stjärna. ©Lantmäteriet/Metria. 
Eniro.se 20200525. 

Aktuellt område för detaljplanearbete framgår i figur 2, där även det något mindre området för 
den miljötekniska markundersökningen framgår. 
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Figur 2. Inringat område med röd markering visar detaljplaneområdet och den blå linjen aktuellt 
undersökningsområde och läge för den tidigare handelsträdgården. 

 
De ytliga jordlagren i området består enligt SGU:s jordartskarta av glacial lera. 
Jordmäktigheterna uppgår till ca 3–20 m enligt SGU:s jorddjupskarta. Närområdet i öster består 
av sandig morän. Ungefärlig utbredning av detaljplaneområdet markeras med svart i figur 3. 
 

 
Figur 3. Jordartskarta, aktuellt detaljplaneområde är markerat med svart (www.sgu.se). 
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Ett stort antal objekt med potentiella markföroreningar har noterats i området kring den f.d. 
handelsträdgården i den inventering som Länsstyrelsen utfört, se figur 4. Punkterna väster om 
undersökningsområdet visar grafiska industrier, mellanlagring för avfall och en 
impregneringsanläggning. Uppgifter om de identifierade objekten österut saknas. 
 

 

Figur 4. Karta med misstänkta markföroreningar. Punkt med ett E visar identifierat objekt, punkter med 
orange bakgrund anger klass 2, dvs stor risk. Aktuellt undersökningsområdes ungefärliga läge är markerat 
med blått. Efter ©Länsstyrelsen. 

 

2.2 ÄGARFÖRHÅLLANDEN 

Kv Uttern ägs av Kumla kommun och delar av kvarteret är i dagsläget utarrenderat till en 
kolonilottsförening. 

2.3 BESKRIVNING AV UNDERSÖKNINGSOMRÅDET OCH NUVARANDE VERKSAMHET 

Undersökningsområdet är ca 9 000 m2 stort och relativt plant. Den norra delen av området (ca 
5 000 m2 stort) utgörs av kolonilottsområde och den södra delen av området (ca 4 000 m2 stort) 
av uppvuxen skog med ställvis mycket stora träd.  

2.4 KÄNSLIGHET OCH SKYDDSVÄRDE 

Enligt SGU:s brunnsregister finns ett antal energibrunnar i omgivningarna varav den närmaste 
ska finnas inom fastighet Uttern 5, se figur 5. Enligt SGU utgörs brunnen av en 130 meter djup 
borrad brunn och jordmäktigheten i denna punkt uppgår till fem meter. Vidare ska brunnen vara 
installerad 6,9 meter norr om sydvästra hushörnet på fastigheten. Angivet borrdatum är 2006-
10-30. Idag finns inga spår av byggnad på fastigheten och inte heller på en äldre flygbild från 
1959-61. Möjligtvis stämmer inte dessa brunnsuppgifter. Av övriga registrerade energibrunnar 
finns den närmaste ca 30 meter nordost om undersökningsområdet. Några dricksvattenbrunnar 
finns inte i närområdet. Energibrunnarnas känslighet för eventuell förorening från aktuellt 
område bedöms som liten. 
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Figur 5 . Utsnitt från SGUs brunnsarkiv, gröna kvadrater visar energibrunnar. © Sveriges geologiska 
undersökning (SGU). 
 
Närmaste ytvattendrag är enligt Länsstyrelsen MIFO-inventering (2013) är en bäck belägen ca 
700 meter väster om undersökningsområdet. Påverkan på ytvattnet från eventuella föroreningar 
från aktuellt område bedöms som mindre sannolik.  
 
Förutom de människor som vistas på kolonilottsområdet och den odling som bedrivs där har 
några andra skyddsobjekt inte identifierats.  

3 VERKSAMHETSHISTORIK 

Enligt Länsstyrelsens MIFO-inventering (Länsstyrelsen 2013) var Fylsta Handelsträdgård beläget 
på området mellan 1917 och fram till 1970-talet. Verksamheten omfattade 3 tunnland (ca 
15 000 m2), med växthus på en yta av 450 m2 och 170 bänkfönster på 340 m2. En notering i 
inventeringen anger att på friland odlades 2 tunnland köksväxter, 100 m2 blommor, 100 
äppleträd, 10 päronträd, 12 plommonträd, och 40 körsbärsträd, 1500 l jordgubbar, 300 l 
krusbär och 50 l vinbär. Under glas odlades 150 kg tomater, 300 kg gurka, 250 kg meloner, 
3 000 st krysantemum, 200 cyklamen, 500 begonior och 800 freesia. Om detta var en årlig 
produktion framgår inte och inte heller när detta skulle ha varit.  Idag är alla byggnader rivna. 
Några uppgifter om vilka bekämpningsmedel som eventuellt har använts på området finns inte.  
 
Miljökontoret har intervjuat Brita Westergren vars morföräldrar startade Fylsta Handelsträdgård. 
Informationen som framkom framgår av figur 6. I denna framgår att byggnaderna var 
lokaliserade till Uttern 22. På Uttern 23:s västra halva tycks småskalig odling förekomma, medan 
Uttern 7, 8, 16 och 16 tycktes utgöras av större odlingsenheter.  
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Figur 6. Karta över tidigare verksamhetsområde, erhållen av Kumla kommun. 

4 BRANSCHSPECIFIKA FÖRORENINGAR 

Mycket lite information finns om den tidigare verksamheten på platsen. Uppgifter om vilka 
preparat som kan ha nyttjas saknas helt och allmänna branschkunskaper har därför tillämpats 
för identifiering av misstänkta ämnen och föroreningar. 
 
Enligt SGI (2017) kan följande föroreningar, förutom tungmetaller, förknippas med 
handelsträdgårdar: 

 DDT, DDE och DDD  

 Hexaklorbensen  
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 Aldrin och dieldrin  

 Kvintozen  

 Pentakloranilin  

 Pentaklorbensen  

 Imidakloprid  

 Diklobenil och  

  2,6-diklorbenzamid (BAM) 
 
Även spår av eldningsolja kan finnas vid eventuell panncentral. 

5 BEDÖMNINGSGRUNDER 

5.1 BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR JORD 

5.1.1 GENERELLA RIKTVÄRDEN 

Riktvärden är ett hjälpmedel för utvärdering av förorenade områden och indikerar 
föroreningsnivåer som inte innebär oacceptabla risker för människor och miljö. 

För markföroreningar har Naturvårdsverket tagit fram generella riktvärden för två typer av 
markanvändning, Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM), 
(Naturvårdsverket, 2009). Beroende på hur vissa utvalda skyddsobjekt beaktas kan riktvärden för 
KM eller MKM användas, se Tabell 1. 

Tabell 1. Kriterier för val av markanvändning för mark (Naturvårdsverket, 2009). 

Skyddsobjekt KM MKM 

Människor som vistas på 
området 

Heltidsvistelse Deltidsvistelse 

Markmiljön på området 
Skydd av markens ekologiska 
funktion 

Begränsat skydd av markens 
ekologiska funktion 

Grundvatten 
Grundvatten inom och intill 
området skyddas 

Grundvatten 200 m nedströms 
området skyddas 

Ytvatten 
Skydd av ytvatten, skydd av 
vattenlevande, organismer 

Skydd av ytvatten, skydd av 
vattenlevande, organismer 

5.1.2 VAL AV RIKTVÄRDEN 

Inom undersökningsområdet har riktvärden typ KM (känslig markanvändning) tillämpats 
eftersom bostäder planeras uppföras. 

5.2 BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRUNDVATTEN 

Beträffande grundvatten har halter av alifatiska och aromatiska kolväten jämförts mot SPI:s 
förslag till branschspecifika riktvärden för grundvatten vid bensinstationer, se tabell 2 (SPBI, 
2011, reviderad 2012). För metaller har halterna jämförts mot SGU:s tillståndsklassning för 
grundvatten, se tabell 3 (SGU, 2013). Vissa metaller har även jämförts mot gränsvärden för 
dricksvatten (SLVFS, 2001) och haltkriterier för skydd av grundvatten (Naturvårdsverket, 2009). 
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Tabell 2. Grundvattnet jämfördes med SPI:s föreslagna riktvärden för grundvatten som används som 
dricksvatten och grundvatten som ska skydda ytvatten. Enhet μg/l. 

Ämne Riktvärde i grundvatten som avser 
skydda dricksvatten  

Riktvärde i grundvatten som 
avser skydda ytvatten 

alifater >C5-C8 100 300 
alifater >C8-C10 100 150 
alifater >C10-C12 100 300 
alifater >C12-C16 100 3000 
alifater >C16-C35 100 3000 
aromater >C8-C10 70 500 
aromater >C10-C16 10 120 
aromater >C16-C35 2 5 
bensen 0,5 500 
toluen 40 500 
etylbensen 30 500 
xylener, summa 250 500 
PAH, summa L 10 120 
PAH, summa M 2 5 
PAH, summa H 0,05 0,5 

 

Tabell 3. Grundvattnet jämfördes med gränsvärden för dricksvatten (SLVFS, 2001), SGU:s tillståndsklasser 
(SGU, 2013) och haltkriterier för skydd av grundvatten (Naturvårdsverket, 2009) för vissa metaller. Enhet 
μg/l. 

Ämne Gränsvärde 
dricksvatten, SLVFS 
2001:30  

SGU:s 
tillståndsklassning 
Klass3, klass4, 
klass5 

Haltkriterier för skydd 
av grundvatten 
(Naturvårdsverket, 
2009) 

Arsenik 10 2, 5, 10 5 
Barium   350 
Bly 10 1, 2, 10 5 
Kadmium 5 0,5, 1, 5 2,5 
Kobolt   5 
Koppar 2000 200, 1000, 2000 50 
Krom 50 5, 10 ,50 25 
Molybden   35 
Nickel 20 2,10,20 10 
Vanadin   30 
Zink  10, 100, 1000 100 

 
SGU har tagit fram riktvärde för bekämpningsmedel i grundvatten (SGU, 2013), dels för summan 
av bekämpningsmedel och dels har man tagit fram ett riktvärde på 0,1 μg/l för enskilda ämnen, 
se tabell 4. 
 
Tabell 4. Riktvärde för bekämpningsmedel i grundvattnet (SGU, 2013). Enhet μg/l. 

Ämne SGU 
Bekämpningsmedel enskilda 0,1 
Bekämpningsmedel totalhalt 0,5 

 

6 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 
Jordprovtagningen har utförts under en dag; 2020-06-02 och grundvattenprovtagningen har 
utförts 2020-06-12. 
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6.1 UNDERSÖKNINGENS OMFATTNING 

Undersökningen har omfattat provtagning av jord i åtta punkter och provtagning av grundvatten 
i två grundvattenrör som installerades.  

Genom tolkning av flygbilder, observationer vid fältbesök samt kartstudier har ett förslag till 
placering av provtagningspunkter utarbetats. Provtagningpunkternas slutliga placering gjordes i 
fält, Plankarta med punkternas slutliga placering, omfattande 8 provtagningspunkter med 
beteckning 20Ty01-20Ty08 redovisas i Bilaga 1.  
 

6.2 PROVTAGNINGSMETOD OCH PROVHANTERING 

Fältundersökningen har utförts enligt Tyréns interna rutiner och följer SGF:s fälthandbok för 
miljötekniska markundersökningar (SGF, 2013). Kvaliteten innebär att krav ställs på 
dokumentation, rengöring, provtagning och provhantering.  

6.2.1 STRATEGI 

Strategin vid provtagningen har varit att dels undersöka jordlagren och del undersöka 
grundvattnet. Undersökning i jordlager ger en direkt information om föroreningssituationen på 
platsen, om än med viss stickprovskaraktär. Kombinerat med grundvattenundersökning, som 
ger information om föroreningssituationen över ett större område, kan en mer heltäckande bild 
erhållas.  
 
Organiska bekämpningsmedel kan misstänkas finnas på äldre handelsträdgårdar och är 
vanligtvis associerat till matjorden, det vill säga i de övre jordlagren. Av detta skäl har enbart 
jord från övre jordmånen analyserats med avseende på organiska bekämpningsmedel. I syfte att 
minska risken att provtagningen sker i enstaka punkter med avvikande föroreningssituation har 
provtagningen av de ytliga jordlagren i vissa punkter genomförts som samlingsprov (se vidare 
kap 6.2.2.).    
 
Petroleumföroreningar har sökts dels i övre jordlager, dels på ett par meters djup, i anslutning 
till grundvattenytan. Även metaller har undersökts på samma sätt. 
 
Grundvattenrören har installerats relativt ytligt. Petroleumföroreningar, som generellt har lägre 
densitet än vatten, påträffats vanligtvis, i de fall de förkommer i grundvattenzonen, i anslutning 
till grundvattenytan. För metaller finns inte något sådant tydligt mönster. 
 

6.2.2  PROVTAGNING AV JORD 

Provtagningen av jord har utförts med provtagningsskruv monterad på bandvagn (GM75) samt 
med handborrning. I provtagningspunkterna har jordprover tagits ut i diffusionstät påse för 
eventuell laboratorieanalys. Jordlagerföljder och provtagningsdjup har noterats tillsammans med 
eventuella andra iakttagelser beträffande färg, lukt och jordens sammansättning, se 
fältanteckningar i Bilaga 2. Proverna har förvarats mörkt och kallt i fält samt under transport till 
laboratoriet. 
 
Punkterna 20Ty01-20Ty04 har provtagits på följande vis: 
Jordprovtagningen har utförts ytligt med handborr samt borrbandvagn där denna kunnat 
framföras utan att skada pågående kolonilottsverksamhet. Ett samlingsprov per fastighet har 
tagits ut från de övre jordlagren (0-0,3 meter under markytan) för laboratorieanalys. Varje 
samlingsprov har utgjorts av ca fyra delprov (20Ty0x A-D). I de punkter där borrning bedömts 
kunna utföras med borrbandvagn har borrning utförts ner till en meter. Prov har där tagits ut på 
nivåerna 0-0,3, 0,3-0,6 och 0,6-1,0 meter under markytan. Prov från nivåerna 0,3-0,6 och 0,6-1,0 
har sparats för eventuell kompletterande analys medan de övre proven (0-0,3 meter) har använts 
för att tillverka det fastighetsgemensamma samlingsprovet. Vid handborrning har prov enbart 
tagits ut på 0-0,3 meters djup.  
 
Punkterna 20Ty05-20Ty08 har provtagits på följande vis: 
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Borrning har utförts till en meter ner i naturlig jord eller minst tre och högst fyra meter. 
Provtagningsnivåerna har delats in efter materialsammansättning eller färg- och luktindikationer 
och som mest har uttaget prov omfattat en halvmeters jordmäktighet som samlingsprov i 
djupled. Dessa prov har undersökts med avseende på metaller och petroleum. För undersökning 
av bekämpningsmedel i punkterna 20Ty05 och 20Ty08 har jordproven tagits ut som fyra 
stickprov per punkt, som har sammanblandats till ett samlingsprov för respektive punkt. 
Stickproven togs då ut med handborr två meter norr, två meter söder, två meter väster 
respektive två meter öster om den inmätta provtagningspunkten, på 0-0,3 meters djup.  

6.2.3 PROVTAGNING AV GRUNDVATTEN 

Installation av två grundvattenrör har utförts med PEH-rör, 50 mm innerdiameter med en meters 
filter i botten. Grundvattenrören har säkrats mot inläckage av dag- och ytvatten genom tätning 
med bentonit runt röret i markytan. Grundvattenprover har uttagits drygt en vecka efter 
installationen av grundvattenrören så att grundvattnet hunnit stabiliserats. Grundvattenproverna 
har uttagits med en peristaltisk pump efter omsättning av vattnet i rören. 

Iakttagelser från omsättning och provtagning av grundvatten redovisas i fältanteckningar i Bilaga 
3. 

Proverna har förvarats kallt och mörkt i av laboratoriet tillhandahållna flaskor i fält och vid trans-
port till laboratoriet. 

6.3 POSITIONSBESTÄMNING OCH AVVÄGNING 

Samtliga provtagningspunkter samt överkant på installerade grundvattenrör har mätts in med 
GPS. Grundvattenytans nivå har mätts med lod till överkant rör. Inmätningen har gjorts i RH2000 
i höjdsystem samt i Sweref 99 TM i plan.  

6.4 ANALYS 

6.4.1 FÄLTANALYSER 

I samband med provtagning av vatten utfördes fältanalys av konduktivitet, temperatur, redox 
och pH i grundvatten med instrument av fabrikat ProPlus multiinstrument. Resultaten finns i 
Bilaga 3. 

6.4.2 LABORATORIEANALYSER 

I punkterna 20Ty01-20Ty04 har samlingsprov från nivån 0-0,3 meter skickats till laboratorium 
för analys. I punkterna 20Ty05-20Ty08 har två prov per punkt skickats till analys; ett prov från 
0-0,3 meter under markytan och det andra provet har tagits vid grundvattenytan. Antalet 
analyser framgår av tabell 5. Analyserna utfördes med ackrediterade analysmetoder av labora-
toriet ALS Scandinavia AB. 

Tabell 5. Analysprogram 

Analys Media Antal prov 
Metaller (11 st) jord 12 
Pesticider enl SGI exkl 
tetrafidon 

Jord  8 

Alifater/aromater/BTEX/PAH jord 12 
Metaller Grundvatten 2 
Gyfosat/AMPA Grundvatten 2 
Stort pesticidpaket Grundvatten 2 
Petroleum inkl  PAH Grundvatten 2 

 



 

 

 

 
Uppdrag: 304408, MTU Idrottsparken Kumla 2020-08-13 

Beställare: Kumla kommun  
 

15(18) 

7 RESULTAT 

7.1 ALLMÄNT 

Jordlagren i den norra delen av området undersöktes enbart ner till maximalt en meters djup. I 
de övre decimeterna noterades sandigare jordlager med inslag av lera medan leran tilltog i 
omfattning på en meters djup, där lerig silt och siltig lera påträffades. I den södra delen av 
områdes borrades ner till 3-4 meters djup. Omväxlande siltig lera och lerig silt påträffades ner 
till ca 2,5 meters djup. Därunder påträffades grusig siltig sand i tre av fyra punkter. Runt 2,5-3 
meters djup noterades fuktiga alternativt blöta jordlager. 
 
Inga föroreningsindikationer erhölls i fält.  

7.2 RESULTAT AV FÄLTANALYSER 

Resultat av utförda fältanalyser redovisas i Bilaga 3. 

7.3 RESULTAT AV LABORATORIEANALYSER 

Laboratoriets analysrapporter redovisas i Bilaga 4. 

7.3.1 ANALYSRESULTAT JORDPROVER 

Analysresultaten har sammanställts och jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009). Sammanställningen redovisas i Bilaga 5. 
 
Samtliga metallanalyser för jord uppvisade halter under riktvärde för KM.  
 
Beträffande petroleum påträffades spår av tunga alifater i samtliga prov utom ett (20Ty06GV). 
Ett av proven uppvisade halter strax över riktvärdet för känslig markanvändning. Provet härrör 
från punkt 20Ty07GV, nivå 3-3,6 meter under markytan. Även en analys av PAH H noterades i 
halt över riktvärdet för känslig markanvändning, 20Ty05, nivå 0-0,5 meter under markytan.  
 
I fem av åtta analyserade prov detekterades DDT. I ett av dessa (20Ty01S) var halten över 
riktvärdet för känslig markanvändning. 
 

7.3.2 ANALYSRESULTAT GRUNDVATTENPROVER 

Analysresultaten har sammanställts och jämförts med de riktvärden och jämförvärden som 
presenterats i kap 5. Sammanställningen redovisas i Bilaga 6. 
Laboratoriets analysrapporter redovisas i Bilaga 4. 
De två grundvattenprov som provtagits och analyserats har inte uppvisat några 
bekämpningsmedel. Inte heller några spår av petroleum i form av alifater eller aromater kunde 
detekteras. Låga halter av naftalen som ingår i PAH L noterades i båda prov, dock i halter under 
dricksvattennormen. Metallhalterna var överlag låga, i ett av proven uppvisade dock nickel 
måttligt höga halter enligt SGU:s bedömningssystem, se kap 5. Inga metallhalter översteg dock 
Naturvårdsverkets kriterier för grundvattenskydd, se Bilaga 6.  
 

8 ÖVERSIKTLIG RISKBEDÖMNING  

8.1 PÅTRÄFFADE ÄMNEN 

Endast ämnen som påträffats över riktvärde för känslig markanvändning omfattas av 
beskrivningen. 
 
 
 
DDT, DDD, DDE 
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Bekämpningsmedelsprodukter med DDT-föreningar som verksamma ämnen introducerades 
under 1940-talet som en insekticid (Naturvårdsverket, 2016). DDT-föreningar räknas som 
långlivade organiska föreningar och anrikas i fettvävnader.  Riktvärden har beräknats för summa 
sex DDT-föreningar baserade på en sammanvägning av ämnesegenskaperna för de olika 
föreningarna. Riktvärdet för KM styrs av risker för markmiljön och är inte lika toxiskt för 
människor. Enligt SGI (2017) är DDT-föroreningar inte särskilt lättlösliga och påträffas därför 
sällan i grundvatten.  
 
Alifater m. fl. 
Petroleumprodukter är ett samlingsnamn för produkter som framställs genom raffinering av 
råolja. De består av alifatiska och/eller aromatiska kolväten. I alifaterna binds kolatomerna till 
varandra i kedjor, i aromaterna binds kolatomerna samman i en ring. Förmågan att binda till 
organiskt material ökar med antalet kolatomer, medan flyktighet och vattenlöslighet minskar. 
Alifatiska kolväten är generellt mindre vattenlösliga och har bättre förmåga att binda till 
organiskt material än aromatiska kolväten. Detta gäller särskilt för tunga alifater som alifater 
>C16-C35. Både alifatiska och aromatiska kolväten är fettlösliga, vilket gör att de lätt kan 
upptas, anrikas och ge bestående skador i fettrik vävnad såsom benmärg och nervvävnad.  
 
PAH H 
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är ett samlingsnamn för en mängd ämnen bestående av 
minst två sammansatta aromatiska ringar (bensenringar). De uppkommer främst vid ofullständig 
förbränning av organiskt material och ingår i bl.a. tjära, asfalt, gummi, plast, färg och 
insektsgift. Många PAH:er har låg löslighet i vatten och är stabila, vilket innebär att de är 
svårnedbrytbara och att de kan spridas långt i miljön innan nedbrytning sker. En stor del av 
föroreningarna som sprids i luften hamnar slutligen i vattenmiljön, där de kan uppsamlas i 
sedimenten. PAH tenderar att anrikas i växter och djur. Laboratorieanalys på jord utförs ofta på 
16 PAH:er som indelas efter molekylvikt i tre grupper; PAH L, PAH M och PAH H där PAH H har 
högst farlighet. PAH H anses cancerogena. 

8.2 FÖRORENINGENS OMFATTNING 

Av de undersökta bekämpningsmedlen har DDT-föreningar påträffats i jord i halter över 
riktvärdet i ett samlingsprov. Det aktuella provet (20Ty01S) som utgörs av fyra ingående 
stickprov är taget på fastighet Uttern 16, som i dagsläget är en del av den pågående 
kolonilottsverksamheten. Närliggande provpunkt 20Ty02S uppvisade en halt strax under 
riktvärdet. I övrigt påvisades spår av DDT-föreningar i fem av åtta analyserades prov, spritt över 
kvarteret, medan vissa provpunkter uppvisade halter under detektionsgränsen. Det kan dock 
noteras att inga av de analyserade halter var över riktvärdet som avser skydd av människor utan 
enbart riktvärdet avseende skydd av marklevande organismer överskreds. 
 
Tunga alifater (>16-35) påträffades i jord över hela kvarteret i såväl ytliga som djupa marklager. 
Dock överskreds riktvärdet för känslig markanvändning enbart i en provtagningspunkt, placerad 
i området för de tidigare växthusen. Provet var hämtat från 3-3,6 meter under markytan, i vad 
som bedöms vara grundvattenzonen. Inga alifater påträffades dock i grundvattnet, vilket 
indikerar att föroreningarna inte har någon stor sammanhängande utbredning. Den uppmätta 
halten i jorden bedöms inte utgöra någon risk för människor medan marklevande organismer 
potentiellt skulle kunna påverka negativt. Dock finns utredningar som visat att biologisk aktivitet 
generellt sett är mycket låg på större djup än två meter (Törneman, 2017), varför skyddsbehovet 
av markmiljön på tre meters djup bedöms vara litet. 
 
PAH H påträffades i ett ytligt jordprov (20Ty05 0-0,5 meters djup) från den skogbevuxna delen 
av området, medan ett djupare prov från samma punkt uppvisade halter under detektionsgräns. 
I denna delen av kvarteret noterades en del skräp i markytan (se figur 7) och det kan inte 
uteslutas att föroreningen härrör från någon lokal förorening. Den uppmätta halten i det aktuella 
jordprovet kan potentiellt utgöra en risk för människor, om växter för konsumtion skulle odlas 
vid provpunkten. I de delar där växtodling sker, påträffades PAH H i ett prov men då i mycket 
låga halter väl under riktvärdet. Någon risk för människor bedöms därför inte föreligga i 
dagsläget.  
 
Ingen PAH H noterades i grundvattnet, vilket var förväntat på grund av dess låga vattenlöslighet. 
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Figur 7. Skräp i markytan i den del av området som provpunkt 201ty05 härrör ifrån. 

8.3 RISK FÖR SPRIDNING 

De två grundvattenprov som provtagits och analyserats har inte uppvisat några spår av 
bekämpningsmedel. Inte heller några spår av petroleum i form av alifater eller aromater kunde 
detekteras. Låga halter av naftalen, som ingår i PAH L, noterades i båda prov, dock i halter under 
dricksvattennormen. Metallhalterna var överlag låga, i ett av proven uppvisade dock nickel 
måttligt höga halter enligt SGU:s bedömningssystem, se kap 5. Inga metallhalter översteg dock 
Naturvårdsverkets kriterier för grundvattenskydd, se Bilaga 6. Risken för spridning av 
markföroreningar bedöms därmed som liten.  

8.4 SAMMANFATTANDE RISKBEDÖMNING 

Bekämpningsmedel, PAH och petroleumföroreningar har i jorden enbart påträffats i enstaka prov 
i halter över riktvärde. Någon sammanhängande förorening av betydelse har inte kunnat 
bekräftas. DDT har påträffats över riktvärdet för känslig markanvändning i ett av åtta 
analyserade jordprov från den kolonilottsområdet, dock inte i sådana halter att risk för 
människor kan befaras. Bedömningen är att sannolikheten för några större förekomster av DDT-
halter över riktvärdet är liten-måttlig. I en av provpunkterna i den skogbevuxna delen av 
undersökningsområdet noterades PAH H i halter som skulle kunna utgöra en risk om grönsaker 
och dylikt odlades på platsen. Invid den aktuella punkten noterades skräp i markytan som 
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eventuellt kan kopplas samman med PAH H-föroreningen. Inför en exploatering bör skräp därför 
bortforslas. Risken för några betydande föroreningar i jorden bedöms som liten. 
 
Grundvattnet som undersökts i två punkter i området har inte uppvisat någon förorening över 
riktvärde.  

9 REKOMMENDATIONER 
Den genomförda undersökningen visar på generellt låga halter av föroreningar i marken inom 
det aktuella undersökningsområdet. DDT har påträffats i ett enskilt jordprov från den 
kolonilottsområdet, dock inte i sådana halter att risk för människor kan befaras. Från den 
skogbevuxna delen av området har ett prov påträffats med relativt höga halter av PAH H som 
sannolikt kan kopplas till skräp i markytan. Tyréns rekommenderar därför att området kring 
provpunkt 201ty05 avstädas för att förhindra eventuell framtida föroreningsexponering av 
människor. I övrigt bedöms inga hinder för exploatering av området föreligga. 
 
Vid kommande schaktningar på området i samband med exploatering, kan spår av tidigare 
byggnader påträffas. Viss uppmärksamhet för lukt- och synintryck av lokalt påverkad jord 
rekommenderas, som brukligt vid exploatering av äldre verksamhetsområden.  
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Bilaga 2 1(2)

Redovisning av jordarter

Provtagningsredskap/metod: Skruvborr
Datum för provtagning: 2020-06-02

Uppdrag: 304408, MTU Idrottsparken Kumla
Beställare: Kumla kommun

20Ty01A 0 0,3 (Pr) Sa Hårt att borra , färg: Brun

20Ty01B 0 0 (Pr) Sa Blir mer lera vid 0,3. Spår av ljusare silt , färg: Brun

0 0,3 Sa Torrt och hårt, stopp på 0,28, färg: Gråbrun

20Ty01C 0 0,3 pr sa hu Färg: mörkbrun

0,3 0,6 cl Si rostutfällningar, färg: ljusbrun

0,6 1 si Cl rostutfäll, färg: grå

20Ty01D 0 0,3 Pr sa hu Sten, färg: Mbrun

0,3 0,6 Cl Si Rostutfäll, färg: Ljusbrun

0,6 1 Vsi Cl Rostutfäll, färg: Ljusbrun

20Ty02A 0 0,3 pr sa Hu Färg: brun

0,3 0,6 cl Si rostutfäll, färg: brun

0,6 1 cl Si rostutfäll, färg: gråbrun

20Ty02B 0 0,3 (Gr) Sa Inslag tegel! Torrt och hårt. Stopp 0,28. , färg: Gråbrun

20Ty02C 0 0,3 Sa
Tegel i första hålet, stopp mot sten 0,11. Tog samlingsprov på båda hålen i
en påse. Färg: Gråbrun

20Ty02D 0 0,3 pr saHu "vitt mjöl" inblandat, färg: mbrun

0,3 0,6 cl Si rostutfäll, färg: gråbrun

0,6 1 cl Si rostutfäll, färg: gråbrun

20Ty03A 0 0,3 (Gr) Sa Små grus från 0,1 -0,25 ca , färg: Gråbrun

20Ty03B 0 0,3 (hu) cl Sa Mest sand 0-0,2, ljusa stråk runt 0,1. Lerigare fr 0,25 eller 0,2, färg: Brun

20Ty03C 0 0,3 Pr hu Färg: Mbrun

0,3 0,6 Si Cl Rostut, färg: Gråbrun

0,6 1 Cl Si Rostutfäll, färg: Gråbrun

20Ty03D 0 0,3 Pr hu si Färg: Mörk o ljus

0,3 0,6 Cl Si Rostutfäll, färg: Ljusbrun

0,6 1 Si Cl Rostutfäll, färg: Ljusröd, grå

20Ty04A 0 0,3 Sa Lerigare från 0,25, färg: Brun

20Ty04B 0 0,3 Pr sa hu Färg: Mbrun

0,3 0,6 Cl Si Rostutfäll, färg: Ljusbrun

0,6 1 Cl Si Lite varvig, färg: Grå

20Ty04C 0 0,3 (si) Sa Färg: Brun

20Ty04D 0 0,3 Pr sa hu Mörka fläckar, färg: Mbrun

0,3 0,6 Sa Si Färg: Ljusbrun

0,6 1 Cl Si Rostutfäll, färg: Gråbrun

20Ty05 0 0,5 Pr sa hu Färg: Mbrun

0,5 1,5 Cl Si Rostutfäll, färg: Ljus/gråbrun

1 1,5 Cl Si Siltlager , färg: Gråbrun

1,5 2 Cl Si Fuktig, färg: Brun

2 2,5 Si Cl Siltlager , färg: Grå

2,5 3 Cl Blöt, färg: Grå

20Ty06 0 0,5 Pr hu si cl Färg: Mbrun/grå

0,5 1 Cl Si Rostutfäll, färg: Grå

1 1,5 Si Cl Brunfläckig, färg: Brungrå

1,5 2 Si Cl Färg: Grå

2 2,5 Si Cl Färg: Gråbrun

2,5 3 Si Cl Siltlager ,lös, färg: Grå

3 3,5 Gr Sa Färg: Grå

3,5 4 Gr Si Sa Okänt material runt 3,8, färg: Grå vit

20ty07 0 0,5 Mg (gr sa) Tegel, färg: Brun

0,5 1 Cl Si Rostutfäll , färg: Grå

1 1,5 Cl VSi Torr, färg: Brungrå

1,5 2 Cl vSi Färg: Brun

Provpunkt
Djup
från

Jordart Anmärkning (t.ex. lukt, gvy)
Djup
till
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Redovisning av jordarter

Provtagningsredskap/metod: Skruvborr
Datum för provtagning: 2020-06-02

Uppdrag: 304408, MTU Idrottsparken Kumla
Beställare: Kumla kommun

Provpunkt
Djup
från

Jordart Anmärkning (t.ex. lukt, gvy)
Djup
till

2 2,5 Cl Si Färg: Brun

2,5 3 Si Cl Fuktig , färg: Gråbrun

3 3,6 Cl Blöt, färg: Grå

3,6 4 Gr si Sa Blöt, färg: Grå

20Ty08 0 0,5 Pr sa Hu Färg: Mbrun

0,5 1 Cl Si Rötter, rostutfäll, färg: Gråbrun

1 1,5 Cl Si Rostutfäll, färg: Brun

2 2,3 Si Cl Rottrådar, färg: Brun

2,3 2,7 Gr si Sa Fuktig, färg: Grå

2,5 3 Cl vSi Rostutfäll, färg: Brungrå

2,7 3 Gr si Sa Fuktig, färg: Grå
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Sammanställning av grundvattenrörinstallation och fältprovtagning

Uppdrag: 304408, MTU Idrottsparken Kumla

Beställare: Kumla kommun

20Ty06GV 20Ty07GV

Installation

Installationsdatum 2020-06-02 2020-06-02

Marknivå +48,771 +48,716

Rör-överkant (m ö my) 1,14 1,2

Nivå rör överkant +49,911 +49,916

Rörlängd exkl. filter (m) 4 4

Filterlängd (m) 1 1

Rörmaterial PEH 50 PEH 50

Diameter 50 50

Typ av lock Ej låsbart Ej låsbart

Mätning och provtagning

Grundvattennivå datum 200612 200612

Grundvattenyta (från r ö k) 3,19 3,53

Grundvattenyta (m u my) 2,05 2,33

Grundvattenyta (nivå) + 46,721 + 46,386

Provtagningsdatum 200612 200612

Provtagningsredskap
Peristaltisk

pump
Peristaltisk

pump

Omsättning (l) 1,5 liter 1-2 liter

pH 6,9 6,9

Syre (mg/l) 15,8

Konduktivitet (mS/m) 0,39 0,53

Temperatur (°C) 10,6 12,1

Redox (mV) -40,0 31,3

FNU

Syreprocent

Anmärkning
Grumligt,
klarnade
aldrig helt.

Något
grumligt men
klarnade
nästan helt.
Vattnet tog
slut när sista
1L-flaskan
skulle fyllas,
syrehalt ej
mätt.

Parametrar
Provpunkt


