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1 Objekt 

Tyréns har på uppdrag av kommunledningskontoret i Kalmar kommun utfört en översiktlig 
geoteknisk undersökning och en miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Brandvakten 7 
på Kvarnholmen, Kalmar. Fastigheten används idag av Räddningstjänsten som brandstation med 
utryckning av fordon.  Söder- och österut angränsar fastigheten till byggnader som används för 
både kontor/affär och bostäder och norr- och västerut angränsar fastigheten till gator, därefter 
kanalen (se figur 1).  

 

 
Figur 1. Översiktskarta från hitta.se där fastigheten Brandvakten 7 är markerad med röd linje.  

2 Ändamål 

Kvarteret Brandvakten är beläget på Kvarnholmens nordvästra del. Marken inom Kvarnholmen 
fylldes ut i slutet av 1800-talet, Fastigheten Brandvakten 7, där Kalmar brandstation ligger, är 
belägen söder om Södra Kanalgatan mellan Larmgatan och Kaggensgatan. Kvarteret består av 
ytterligare tre tomter bebyggda med flerbostadshus, flertalet med butikslokaler i bottenvåningen. 
Brandstationen är byggd i två etapper. Den äldsta byggnadsdelen stod klar 1906 och 1985 
uppfördes en tillbyggnad mot väster. 

Den aktuella fastigheten och hela Kvarnholmen ligger inom en riksintressemiljö för kulturmiljö-
vården (K48 Kalmar). Kvarteret Brandvakten ligger dessutom inom ett fornlämningsområde 
(RAÄ Kalmar 93:1) vilket utgörs av lämningar efter kontinuerlig bosättning sedan 1650-talet).  

Enligt nu gällande detaljplan från 1994 (aktnummer 0880K-P94/04) utgör 
undersökningsområdet kvartersmark för brandstation.  
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Kalmar kommun vill utreda de geotekniska och miljögeotekniska förutsättningarna för 
byggnation av bostäder och/eller verksamheter inom den del av Brandvakten 7 som i dagsläget 
inte är bebyggd, där enligt förfrågan byggnation av hyreshus planeras i den nordvästra delen av 
fastigheten och parkeringsyta i den nordöstra delen. Befintliga byggnader kommer att finnas 
kvar och användas för bostäder och verksamheter. Nuvarande markanvändning bedöms 
motsvara mindre känslig markanvändning (MKM) enligt Naturvårdsverkets rapport 5976 och 
framtida planerade markanvändning bedöms närmast motsvara känslig markanvändning (KM).  

Inför byggnationen och eventuell ändrad markanvändning önskar Kalmar kommun att en 
översiktlig geoteknisk undersökning och en miljöteknisk markundersökning utförs inom den 
obebyggda delen av Brandvakten 7. Syftet med den miljötekniska och geotekniska 
undersökningen är att bedöma föroreningssituationen i mark och grundvatten inom 
undersökningsområdet, om Brandkåren/ Räddningstjänsten eventuellt kan ha använt 
brandsläckningsämnen (perflourerade ämnen PFC inkl. PFOS och PFOA) här samt de 
geotekniska förhållandena inom områden som planeras för ny bebyggelse. Resultaten från 
undersökningen ska utgöra underlag för fortsatt planering och projektering.  

Beställarens kontaktperson är Maria Jakobsson, exploateringsingenjör i Kalmar kommun. 
Tyréns uppdragsansvarige har varit Jessica Toft, som även varit teknikansvarig för den 
miljögeotekniska markundersökningen. Teknikansvarig för geoteknik har varit Mattias Lindén. 
Intern granskning avseende geoteknik har utförts av Mats Svensson och avseende 
miljögeoteknik av Anneli Palm. 

3 Underlag 

Följande dokument har utgjort underlag för denna PM: 

 Markteknisk undersökningsrapport (MUR), geoteknik och miljögeoteknik – Brandvakten 
7, Kalmar, daterad 2015-09-04. 

 Situationsplan över Brandvakten 7 i dwg. 

 Mejl daterat 2015-06-04från Maria Jakobsson med beskrivning av syftet med 
undersökningarna samt markering av aktuellt läge för byggnation 

 Brandstationen i Kalmar - Bebyggelsehistorisk utredning, Kalmar Läns Museum (april 
2012).  

 Sveaplan och Tullslätten, Kalmar Läns Museum 

 SGU:s jordartskarta Serie Ae   

Enligt muntliga uppgifter från beställarens kontaktperson har den enda kända användningen av 
undersökningsområdet utgjorts av Brandkårens/ Räddningstjänstens verksamhet.  

4 Koordinat- och höjdsystem 

Koordinatsystem: SWEREF 99 16 30 

Höjdsystem: RH2000 

Mätklass B 
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5 Markförhållanden 

5.1 Allmänt 

Terrängen består av en relativt plan markyta med svag lutning mot ost. Det undersökta området 
inom Brandvakten 7 består i huvudsak av asfalterad yta, med undantag från mindre ytor med 
refuger med gräs samt enstaka buskar och träd. 

5.2 Jordartsbeskrivning 

Jordlagren består i huvudsak (från markytan och nedåt) av fyllning av varierande 
sammansättning följt av gyttja och/eller torv och sand. 

Fyllningen varierar i sammansättning och utgörs vanligen av sand, grus och sten med inslag av 
mull och tegel. Fyllningens mäktighet varierar från 1,3 till överstigande 3,0 m. Då fyllningens 
sammansättning varierar och enheten bedöms som heterogen har materialtyp och 
tjälfarlighetsklass enligt AMA-13 bestämts till i huvudsak 2/1 vid borttagande av fyllning 
innehållande mull. 

Under fyllningen återfinns ofta naturligt lagrad grusig sand ovan gyttja och torv i de punkter 
provtagningen nått ner till större djup. Gyttjans mäktighet varierar mycket mellan 0,6 och 5,9 där 
dess undre gräns provtagits. Ovanliggande sand förekommer i punkterna 2, 3, 6 och 7 med 
mäktigheter mellan 0,5 och 2,1 m. Underst återfinns sand i punkterna 4 och 5, 1,7-2,4 
respektive 9,9-11,0 m u my. 

Nedan följer en generaliserad indelning av jordlagerföljden med tillhörande bedömd materialtyp 
och tjälfarlighetsklass. 

Tabell 1. Materialtyp och tjälfarlighetsklass enligt AMA-13 

Benämning Materialtyp Tjälfarlighetsklass 

Fyllning 2* 4* 

Sand 2 1 

Gyttja/torv 6B 1 

Sand 2 1 

*Undantaget fyllning innehållande mull 

 

5.3 Hydrogeologiska förhållanden 

De tre installerade grundvattenrören har lodats vid ett tillfälle, ca en vecka efter installation. 
Uppmätta grundvattennivåer låg mellan 1,4 och 1,8 m under markytan, motsvarande nivåerna 
+0,2 till +0,25. Utifrån dessa mätningar och läget på kanalen och Östersjön bedöms 
grundvattengradienten vara riktad mot nordost eller öst inom område samt återspegla nivån i 
Östersjön om än med viss fördröjning. 

Grundvattennivån varierar över året och är vanligen som högst under perioden februari-april 
varför kompletterande mätningar rekommenderas för en mer korrekt bedömning av 
dimensionerande grundvattennivåer. Förekommande sand har hög genomsläpplighet medan 
förekommande torv och gyttja har en lägre genomsläpplighet. 

5.4 Miljögeotekniska förhållanden 

5.4.1 Allmänt 

Den översiktliga miljögeotekniska markundersökningen har omfattat följande moment: 
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 Fältundersökningar och fältmätningar 

 Laboratorieanalyser av jord och grundvatten 

 Sammanställning och utvärdering av resultat 

5.4.2 Jämförvärden 

De uppmätta halterna i jord har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
förorenad mark (Naturvårdsverkets rapport 5976). De generella riktvärdena anger den 
föroreningshalt under vilken risken för negativa effekter för människor, miljö eller 
grundvattenresurser normalt är acceptabel. Riktvärden och känslighet baseras på att enskilda 
individer ska skyddas, inte på hur många människor som ska skyddas. 

Vilka riktvärden som används beror på hur marken är tänkt att användas nu och i framtiden. 
Naturvårdsverket har tagit fram en modell för hur människor, markmiljö, ytvattenmiljö och 
grundvattenresurser antas kunna exponeras för föroreningar på och från förorenade områden, 
se tabell 7.  

Utifrån denna modell har Naturvårdsverket beräknat generella riktvärden för jord för känslig 
markanvändning (KM: bostäder, lekplatser, daghem mm.) och mindre känslig markanvändning 
(MKM: kontor, industrier, vägar mm.).  

 
Tabell 2. Kriterier för val av generella riktvärden för olika markanvändning (NV rapport 5976). 

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 

 

De generella riktvärdena baseras på att människor kan exponeras för föroreningar i jord via 
oavsiktligt intag av förorenad jord, hudkontakt, inandning av damm, inandning av förångade 
föroreningar, intag via grönsaker och bär samt intag av dricksvatten från en brunn belägen i det 
förorenade området. Alla dessa exponeringsvägar vägs in i de generella riktvärdena för känslig 
markanvändning, medan intag via bär, grönsaker och dricksvatten inte ingår i riktvärdena för 
mindre känslig markanvändning.  

Dessutom ges markmiljön ett skydd med avseende på den ekologiska funktionen beroende på 
tänkt markanvändning. Eftersom i princip allt grundvatten är skyddsvärt, ger riktvärdet för 
känslig markanvändning ett skydd för grundvattnet inom det förorenade området, medan 
riktvärdet för mindre känslig markanvändning skyddar grundvattnet 200 m nedströms det 
förorenade området. Ytvattenmiljön i intilliggande recipient ges alltid ett skydd, oavsett 
markanvändning. 

Nuvarande markanvändning bedöms närmast motsvara mindre känslig markanvändning 
(MKM). Eftersom bl.a. bostäder planeras för aktuellt undersökningsområde bedöms även 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) vara tillämpliga att 
använda vid jämförelse med uppmätta halter inom undersökningsområdet.  

Uppmätta halter av ett urval av utförda laboratorieanalyser på jord återfinns i bilaga 4. De 
uppmätta halterna i jord har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och 
MKM enligt rapport 5976. Uppmätta halter i jord har i händelse av framtida återanvändning av 
massor från undersökningsområdet på annan plats, även jämförts med haltkriterier för mindre 
än ringa risk (MRR) enligt Naturvårdsverkets Handbok 2010:1.  
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Avseende PFCer i jord (däribland PFOS och PFOA) finns inga svenska riktvärden framtagna. 
U.S. EPA (USAs motsvarighet till Naturvårdsverket) har framtagit riktvärden motsvarande KM-
riktvärden för PFOS och PFOA (USEPA, 2009) och resultaten från utförda laboratorieanalyser 
har jämförts med dessa riktvärden. Tyréns har beräknat delriktvärden för hälsa och 
markanvändningen MKM för PFOS och PFOA (Tyréns 2009) och resultaten från utförda 
laboratorieanalyser har jämförts även med dessa riktvärden. Ovan angivna riktvärden för PFCer 
i jord finns sammanställda i bilaga 7 till MUR.  

Uppmätta halter av ett urval av utförda laboratorieanalyser på grundvatten återfinns i bilaga 5. 
De uppmätta halterna i grundvatten har jämförts med holländska integrerade riktvärden 
(Staatscourant 2013 nr. 16675, 2013), SPI rekommendation med avseende på ångor i 
byggnader (2011, reviderad 2012) samt med SGUs tillståndsklassning för grundvatten (SGU-
rapport 2013:01).  

PFC-halterna i grundvatten har jämförts med bl.a. Livsmedelsverkets förslag på riktvärden för 
summan av sju st. PFC-ämnen (Livsmedelsverket 2014), Europeiska miljökvalitetsnormer för 
ytvatten (EU 2012) och Naturvårdsverkets förslag på gränsvärden för ytvatten (NV rapport 
5799, 2008). 

5.4.3 Resultat av fältintryck och fältmätningar 

Vid fältarbetena noterades via luktintryck ingen indikation på förorening i jordlagren. I 
provpunkterna 1-2 samt 4-7 påträffades tegel i fyllningen i varierande omfattning, vilket kan vara 
indikation om föroreningar såsom ex. metaller och PAH (se bilaga 2 i MUR) 

Resultaten från PID-mätningen visade på låga halter, < 5 ppm (se bilaga 2 i MUR). Resultaten 
av XRF-mätningen indikerade blyhalter över KM-riktvärden i fyllning i punkterna 1, 2, 6, 7 och 8 
samt av koppar i punkterna 1 och 7. I övrigt indikerades metallhalter under KM-riktvärden (se 
bilaga 2 i MUR). 

Vid grundvattenprovtagningen i provpunkterna 2, 4 och 7 gavs ingen indikation på föroreningar i 
grundvatten, se bilaga 3 i MUR. I punkterna 4 och 7 noterades dock något sur lukt/avloppslukt, 
vilket sannolikt beror på att organiska skikt med gyttja noterats här. 

5.4.4 Resultat av laboratorieanalyser 

Jord 

Resultat från laboratorieanalys av jord visade halter av PAH H över KM-riktvärden i samtliga 
provpunkter där ämnet analyserats (dvs. punkterna 1-7), och samt påvisades i punkten 1 även 
halt av PAH M över KM-riktvärdet. I provpunkten 3 påvisades halter av PAH M och PAH H ca 
1,5 respektive 3 gånger över MKM-riktvärden. 

Avseende metaller, påvisades i punkterna 1-2, samt 7-8 halter av bly över KM-riktvärden samt 
ställvis i punkterna i varierande omfattning även kadmium, koppar och kvicksilver (se bilaga 4 i 
MUR).   

Vid jämförelse med Naturvårdsverkets haltkriterier för mindre än ringa risk (MRR) överskrids 
dessa halter i samtliga punkter (se bilaga 4 i MUR).  

Vid laboratorieanalys av perflorerade ämnen (PFC inkluderande bl.a. PFOS och PFOA) påvisades 
i punkten 3 vid grundvattennivå (1,8-2,0 m u my) inga halter över laboratoriets kvantifieringsgräns. I 
ytlig jord i provpunkten 6 (0-0,5 m u my) påvisades halter i nivå med kvantifieringsgränsen och 
halterna bedöms som låga. Halterna är betydligt lägre än överskridande US EPAs föreslagna 
gränsvärden motsvarande KM-riktvärden (se bilaga 4, 6 och 7 i MUR), lägre än norska riktvärden 
för markmiljö baserat på ett masktest (SFT 2009) och högre än ett holländskt riktvärde för 
markmiljö där ackumulering via födan beaktats (RIVM 2011). 

För sammanställning av analysresultat för jordprov, se bilaga 4 i MUR. För laboratorieanalys-
rapporter, se bilaga 6 i MUR.  



 

 
 

 

 
Uppdrag: 262868 Brandvakten 7 i Kalmar - Geoteknik och Miljögeoteknik 2015-09-04 

Beställare: Kalmar kommun 
 
O:\HBG\262868\MG\=Arbetsarea=\Rapport med bilagor\262868 PM.docx 
 

9(11) 

Grundvatten 

Vid laboratorieanalys av grundvatten påvisades avseende metaller, PAH och petroleumämnen 
enbart låga halter. Samtliga uppmätta halter underskrider jämförda riktvärden och mestadels 
laboratoriets rapporteringsgräns (se bilaga 5 i MUR).  

Avseende perflourerade ämnen (PFC inkluderande bl.a. PFOS och PFOA) påvisades, framför 
allt i punkten 4 men även i punkten 2, markant förhöjda halter av framför allt lågflorerade ämnen 
som med stor marginal överskrider Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för dricksvatten (90 ng 
PFAA7/l, Livsmedelsverket 2014) och EUs miljökvalitetsnormer för ytvatten (0,65 respektive 
0,13 ng/l, EU 2012).  Halterna av PFOS underskrider med stor marginal Naturvårdsverkets 
förslag på gränsvärden för ytvatten (se bilaga 5 till MUR). 

För sammanställning av analysresultat för grundvattenprovprov, se bilaga 5 i MUR. För 
laboratorieanalysrapporter, se bilaga 6 i MUR.   

5.4.5 Föroreningssituation 

Resultat från utförda fältarbeten gav viss indikation om föroreningar, detta då fyllningen 
uppvisade en hel del inblandning av tegel (rivningsrester). Resultat från fältmätning indikerade i 
flera punkter halter av metaller i fyllningsjord över KM-riktvärden.  

Vid laboratorieanalys av jord påvisades föroreningshalter av metaller och PAH i fyllningsjord över 
KM-riktvärden, samt har även enstaka halt av PAH M och PAH H - ca 1,5 respektive 3 gånger 
över MKM-riktvärden - påvisats i ytlig fyllning i en punkt. Naturliga jordar bedöms utifrån resultat 
från fältmätningar inte vara förorenade. Avseende PFC påvisades i jord halter i nivå under eller i 
nivå med kvantifieringsgräns (detektionsgräns) och halterna bedöms därmed vara låga.  

Resultat från utförda laboratorieanalyser av grundvatten avseende metaller, PAH och 
petroleumämnen visade enbart låga halter, och som underskrider jämförda riktvärden. 
Avseende PFCer i påvisades i båda punkterna 2 och 4 halter som överskrider 
Livsmedelsverkets förslag på riktvärden för dricksvatten, med högst halter i punkten 4. Halterna 
PFOS/PFOA ligger över EUs miljökvalitetsnormer för ytvatten men markant under 
Naturvårdsverkets miljökvalitetsnormer för ytvatten.  

Då utförd undersökning bygger på stickprovtagning, kan det inte uteslutas att det lokalt 
förekommer andra föroreningshalter än de som påvisats i denna undersökning. 

5.4.6 Förenklad riskbedömning 

Inom det undersökta området av Brandvakten 7 planeras enligt förfrågan byggnader i form av 
hyreshus utan källare inom den västra delen, och den östra delen kommer att utgöras av 
asfalterade ytor. Då gyttja och/eller torv förekommer inom undersökningsområdet i 
grundvattennivå, rekommenderas enligt kap. 6.1 att grundläggning sker genom pålning vilket i 
sin tur innebär att urschaktning av massor av geotekniska skäl ej behövs i någon större 
omfattning. Ur såväl geoteknisk som hydrologisk synvinkel rekommenderas inga källarplan.  

Påvisade halter av PAH och metaller i fyllning överskrider generellt KM-riktvärden samt har 
även enstaka halter av PAH M och PAH H över MKM-riktvärden påvisats. Påvisade halter av 
PFC i jord bedöms som låga. De uppmätta halterna av analyserade ämnen i jord bedöms ej 
innebära någon risk för människors hälsa – varken vid nuvarande eller framtida planerade 
markanvändning. Detta då risken för exponering av föroreningarna under byggnad och under 
asfalterade ytor endast sker och kommer att ske i ytterst begränsad omfattning. Vidare eftersom 
inget uttag av grundvatten kommer att ske, varken för dricksvatten eller för bevattning, är dessa 
exponeringsvägar inte aktuella.  

Avseende markmiljön kan denna redan anses vara negativt påverkad och därmed mindre 
skyddsvärd, detta då marken utgörs av fyllnadsmassor. Framtida markanvändning bedöms inte 
medföra ökat skydd för markmiljön jämfört med dagens användning, och påvisade halter i jord 
bedöms därför inte utgöra någon risk för markmiljön med framtida markanvändning. 
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Analys av metaller, PAH och oljeämnen i grundvattnet visar låga halter som underskrider 
jämförda riktvärden. Halterna av PFC i grundvatten visar på en tydlig källa av perflourerade 
ämnen, främst lågflourerade som t.ex. PFBS (fyra kolatomer i stället för åtta såsom i PFOS). 
Användning av PFOS har i flera produkter bytts mot dessa mindre ämnen och kan således tyda 
på en senare tillkommen förorening. Halterna av sju fluorerade ämnen (PFAA7) i 
grundvattenproverna var betydligt högre än Livsmedelsverkets föreslagna riktvärde för åtgärd. 
Livsmedelsverkets riktvärde gäller dock dricksvatten, vilket inte är eller kommer att bli aktuellt 
inom Brandvakten 7.  

PFOS-halten i grundvattenproverna (26 och 24 ng PFOS/l, se bilaga 4 och 6 till MUR) var 
mycket högre än europeiska miljökvalitetsnormer (0,13 respektive 0,65 ng PFOS/l) men lägre 
än Naturvårdsverkets förslag på gränsvärde (3000 ng PFOS/l) (EU 2012 och Naturvårdsverkets 
2008). EU:s miljökvalitetsnorm är baserat på skydd av människor som äter fisk, och säger alltså 
inget om risken för de vattenlevande organismerna. Naturvårdsverkets riktvärde baseras på risk 
för negativa effekter på vattenlevande organismer men beaktar inte ackumulering som kan vara 
stor beroende på art. PFOS-halterna i grundvattnet innebär troligen inte risk för marklevande 
organismer. PFBS förekommer i betydligt högre halter i GV4 än PFOS, men toxiciteten är också 
lägre av dessa mindre ämnen. Huruvida PFBS-halten utgör risk för marklivet är svårt att 
bedöma.  

Sammanfattningsvis bedöms de föroreningshalter som påvisats i jord och i grundvattnet av 
undersökta ämnen inte innebära någon risk för människors hälsa eller miljön inom Brandvakten 
7, varken avseende nuvarande eller framtida planerade markanvändning. Detta även om det 
inte kan uteslutas att påvisade halter av lågflourerade PFC kan påverka marklivet och 
vattenlevande organismer negativt. 

Riskbedömningen ovan bygger på de förutsättningar som anges under 5.4.6, första stycket. Om 
framtida markanvändning sker på annat sätt och dessa förutsättningar ändras, bör en ny 
riskbedömning göras (exempelvis om det byggs radhus med tillhörande trädgård, om marken 
används för förskoleverksamhet, om större öppna grönytor anläggs etc.). 

Då PFCer uppenbart har används inom Brandvakten 7, finns risk att byggnadsmaterial kan vara 
förorenat av dessa ämnen (exempelvis betonggolv i utrymmen där man spolat av 
utrustning/kläder/bilar samt kan avloppsledningar). Inför försäljning rekommenderas därför att 
provtagning på byggnadsmaterial utförs med avseende på PFCer.  

6 Rekommendationer 

6.1 Geoteknik 

Då detta är en översiktlig undersökning med syftet att utreda de geotekniska och 
miljögeotekniska förutsättningarna, lämnas här endast generella rekommendationer. 

Generellt föreligger bärighets- och sättningsproblematik inom området. Hårdgjorda ytor kan 
utföras utan förstärkning om mindre sättningar kan accepteras. I annat fall bör förstärkning ske 
genom kompensationsgrundläggning eller uppstyvning av överbyggnaden genom uppbyggnad 
med geonät. Denna PM bygger endast på översiktliga undersökningar varför kompletterande 
undersökningar bör utföras för att säkerställa att inga avvikelser från här redovisad jordlagerföljd 
förekommer. 

Relativt stora fyllningsmäktigheter förekommer inom hela området. Fyllningen i 
undersökningspunkterna är av varierande kvalité och kan troligen till viss del återanvändas 
genom uppackning i enlighet med Anläggnings AMA 13 för hårdgjorda ytor. Dock förekommer 
ställvis mull i fyllningen varför kontroll av fyllningen ska utföras innan den påföres och packas. 
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Grundläggningsförhållandena är komplicerade pga. förekomst av torv och gyttja till varierande 
djup. Då de organiska sedimenten förekommer ner till stora djup och grundvattnet ligger mindre 
än 2 meter under markytan är rekommendationen att samtliga konstruktioner pålgrundläggs för 
att undvika uppkomst av sättningar. Då grundvattennivån ligger mindre än 2 m u my, samt följer 
havsnivån, rekommenderas ej att byggnad med källare uppförs. 

När konstruktionernas utformning och placering är fastställd bör kompletterande undersökningar 
utföras för att bestämma pållängder (pålstopp). 

6.2 Miljögeoteknik 

Marken inom det undersökta området inom Brandvakten 7 visar överlag föroreningshalter av 
PAH och även metaller över KM-riktvärden. I enstaka punkt påträffades även halter av PAH 
över MKM-riktvärden. Vidare påvisades detekterbara halter av brandsläckningsämnen (PFC). 
Avseende grundvattnet påvisades enbart låga halter av metaller, PAH och petroleumämnen 
som enbart underskrider jämförda riktvärden. Dock påvisades i grundvattnet förhöjda halter av 
lågflourerade PFC. 

Marken inom Brandvakten 7 kan därmed inte anses uppfylla Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för känslig markanvändning (KM) och grundvattnet visar tydlig påverkan av lättare 
flourerade ämnen. Dessa förhöjda halter bedöms dock inte innebära någon risk för människors 
hälsa eller för miljön, varken avseende nuvarande eller enligt förfrågan framtida planerade 
markanvändning. Detta även om det inte kan uteslutas att påvisade halter av lågflourerade PFC 
kan påverka marklivet negativt. 

Inför fortsatt planering och projektering av bostäder inom undersökningsområdet bedöms 
därmed inget efterbehandlingsbehov föreligga.  

Om förutsättningarna för framtida markanvändning ändras - exempelvis om det byggs radhus 
med tillhörande trädgård, om marken används för förskoleverksamhet, om större öppna 
grönytor anläggs etc. - bör en ny riskbedömning göras. 

Vid eventuella markarbeten för grundläggning av byggnad eller för anläggande av 
parkeringsytor etc., och som medför att massor behöver transporteras bort från området, gäller 
dock att massorna hanteras och omhändertas enligt gällande lagstiftning. Således finns följande 
två alternativ: 

 Massor med halter över MRR ska omhändertas på godkänd mottagningsanläggning. 
Observera att anmälan om efterbehandling/markarbeten ska inlämnas till 
tillsynsmyndigheten senast 6 veckor innan schaktningsarbetena påbörjas.   

 Om massor med halter över MRR avses återanvändas på annan plats, ska en anmälan 
om återanvändning av massor anmälas till tillsynsmyndigheten. Beroende på 
föroreningshalter kan återanvändning även innebära tillståndsprövning. Observera att 
anmälan om efterbehandling ska inlämnas till tillsynsmyndigheten senast 6 veckor 
innan schaktningsarbetena påbörjas. Återanvändning på annan plats ska följa 
anvisningar enligt Naturvårdsverkets Handbok 2010:1 – ”Återvinning av avfall i 
anläggningsarbeten”.  

 Inför försäljning rekommenderas även att provtagning på byggnadsmaterial utförs med 
avseende på PFCer. 

För att fullfölja upplysningsplikten enligt 10 kapitel Miljöbalken, ska denna rapport delges 
tillsynsmyndigheten. 


