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PM 
Motala kommun 

Kompletterande miljöteknisk 
markundersökning, Lalandia område 1 

Uppdrag, bakgrund och syfte 
Vatten och Samhällsteknik AB har på uppdrag av Motala kommun (Kommun-
ledningsförvaltningen) utfört en kompletterande miljöteknisk undersökning inom 
befintlig höjdrygg på fastigheten Agneshög 3:1 vid Varamobaden, Motala.  

Höjdryggen ingår i delområde/planområde 1 för Lalandias planerade etablering 
vid Varamobaden. Troligtvis ska hela eller större delen av höjdryggen schaktas 
bort för den planerade exploateringen. 

Undersökningen har föranletts av länsstyrelsens samrådsyttrande 2018-05-18 
avseende ”Detaljplan för del av kv. Tvättsvampen m fl - Lalandia område 1, 
Varamon, Motala kommun”. Syftet med undersökningen har varit att försöka 
avgränsa en förorening som påvisats i tidigare utförd undersökning 1. 

Föregående undersökning 
I november 2017 utfördes av Vatten och Samhällsteknik AB översiktliga miljö-
tekniska markundersökningar, bl.a. i fyra punkter inom aktuell höjdrygg på fastig-
heten Agneshög 3:1. Höjdryggen bedömdes bestå av upp till ca 6 m fyllnads-
material med inslag av avfallsrester (t.ex. asfalt, tegel, betong). Analysresultaten 
visade på föroreningar i halter över KM/MKM-riktvärden i en punkt; 1702 ung. 
mitt på höjdryggen. Framtagna platsspecifika riktvärden (PSRV) överskreds dock 
ej. 1 

Fältundersökningar 
I september 2018 genomfördes kompletterande skruvprovtagning i fyra punkter; 
1801-1804, placerade kring och på ett avstånd av ca tio meter från den tidigare 
undersökta punkten 1702, se bifogad ritning, Plansch 1. Skruvprovtagning 

                                                 

1 Rapport - Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Lalandia i Varamobaden, Motala 
kommun, Vatten och Samhällsteknik AB, 2018-01-15 



  
 Koncept 2018-10-24 
  
 

 

2 
 

utfördes ner till ca 0,5-1 m i bedömd naturlig jord under fyllningen, motsvarande 
ett provtagningsdjup på 6 -7 m.u.my.  

Jordprover uttogs som samlingsprover per halvmeter i fyllnadsmaterialet samt ett 
samlingsprov på underliggande naturlig jord i varje provpunkt. Proverna uttogs 
med kniv från borrkärnan efter bortskrapande av yttersta jordlagret och lades i 
diffusionstäta påsar. 

Utifrån syn-/luktintryck och PID2-mätning i fält valdes i första skedet två prover 
(från bedömt fyllnadsmaterial) per punkt ut och lämnades till ackrediterat 
laboratorium för analys. I efterhand, baserat på analysresultaten, lämnades ytter-
ligare prover in för analys (främst samlingsprover per meter från fyllning och 
naturlig underliggande jord) från punkterna 1801, 1802 och 1804 för avgränsning 
av påvisade föroreningar i djupled. 

Jordlagerföljder och fältobservationer 
Bedömda jordarter och avfallsinnehåll för respektive provpunkt redovisas i 
bifogat fältprotokoll, bilaga 1. 

Fyllnadsmaterialet i de fyra provpunkterna består utifrån bedömning i fält av 
främst sand, silt, lera, grus och mull av varierande sammansättning. I främst 1802 
men även i 1803 och 1804 noterades även innehåll av avfallsrester såsom asfalt, 
tegel och någon glasbit. I samtliga provpunkter noterades lukt, i t.ex. 1801 ca 1-
2 m.u.my. noterades oljelukt, och i 1803 ca 4-5 m.u.my. noterades lukt av målar-
färg. Fyllnadsmaterialets mäktighet bedömdes till ca 5,3 – 6 m.   

Den naturliga jorden närmast under fyllningen bedömdes bestå av främst sand 
men även silt och i viss mån mull och lera. 

Grundvattenytan uppskattades utifrån borrkärnorna vid provtagningstillfället ligga 
ca 5,8 – 6,5 m.u.my, strax under fyllnadsmassorna. 

Analyser 
Samtliga utvalda jordprover analysomgång ett (8 st.) har analyserats m.a.p. 
tungmetaller inkl. kvicksilver, BTEX, alifater, aromater samt PAH. 

I analysomgång två analyserades utvalda jordprover (9 st.) m.a.p. de parametrar 
som uppmättes i förhöjda halter i analysomgång ett. 

                                                 

2 Photo Ionization Detector – fältinstrument för mätning av flyktiga organiska ämnen (VOC) 
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Analysresultat 
Analysresultaten från den kompletterande jordprovtagningen i punkterna 1801-
1804 jämfört med naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark 3 
samt tidigare framtagna platsspecifika riktvärden (PSRV) för höjdryggen 4 är 
sammanställda i tabellform i bilaga 2. För jämförelse redovisas i tabell-
sammanställningen även analysresultaten från föregående provtagning i höjd-
ryggen (pkt 1701-1704). 

Av sammanställningen i bilaga 2 framgår att resultaten från de analyserade jord-
proverna i huvudsak visar på föroreningshalter under använda riktvärden och 
delvis även under laboratoriets rapporteringsgränser. I 1801, 1802 och 1804 har 
dock några halter över använda riktvärden uppmätts, i varierande omfattning och 
föroreningsgrad avseende PAH, aromater, alifater och/eller bly, se även tabell 1 
nedan. Högst föroreningsgrad, med halter av PAH-M/H och aromater C16-C35 
> PSRV samt aromater C10-C16 > MKM-riktvärden, påvisades i 1804 2,5-
3 m.u.my. Halter av PAH-M/H > MKM-riktvärden påvisades även i 1802 5-5,5 
m.u.my samt vid andra analysomgången av PAH-H i 1804 5-6 m.u.my.  

Tabell 1  Prover och ämnen med halter överskridande använda riktvärden 

 

Fullständiga analysrapporter från laboratoriet avseende jord redovisas i bilaga 3. 

Som jämförelse med analysresultaten kan nämnas att resultaten från PID-
mätningen visade på tydliga halter av flyktiga organiska ämnen i 1804 ca 2-6 
m.u.my. samt i 1803 4-4,5 m.u.my. 

                                                 

3 Generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning 
(MKM), ursprungligen publicerade i NV rapport 5976, 2009, senast reviderade 2016-07-07. 
4 PSRV togs fram i föregående översiktliga undersökning, se Rapport - Översiktlig miljöteknisk 
markundersökning, Lalandia i Varamobaden, Motala kommun, Vatten och Samhällsteknik AB, 
2018-01-15 

Provpunkt:

Djup (m.u.my): 1‐1,5 4,5‐5 5‐5,5 2,5‐3 4,5‐5 5‐6 KM  MKM 

Provtagningsdatum: 18‐09‐18 18‐09‐18 18‐09‐18 18‐09‐18 18‐09‐18 18‐09‐18

Fältobservationer
Fyllning 

(oljelukt)

Fyllning 

(lukt)

Fyllning 

(asfalt, 

lukt)

Fyllning 

(asfalt, 

lukt)

Fyllning 

(lukt)

Fyllning

Jordanalyser jfrt m generella riktvärden för förorenad mark
Bly Pb mg/kg Ts 64 17 12 11 22 ‐ 50 400

Alifater >C16‐C35 mg/kg Ts 82 < 56 570 23 ‐ 100 1000 2500

Aromater >C10‐C16 mg/kg Ts < < 2,9 25 1,4 ‐ 3 15 250

Aromater >C16‐C35 mg/kg Ts < 0,78 4,4 38 1,8 ‐ 10 30 30

S:a PAH låg molekylvikt (PAH‐L) mg/kg Ts < 0,15 1 11 0,41 0,49 3 15

S:a PAH medelhög molekylvikt PAH‐M) mg/kg Ts 0,61 1,5 24 100 5,2 12 3,5 20 50

S:a PAH hög molekylvikt (PAH‐H) mg/kg Ts 0,78 1,7 14 61 3,6 12 1 10 18

Generella riktvärden

PSRV

1801 1802 1804

Bedömt material (lukt/avfallsinnehåll inom 

parentes)
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Sammanfattande bedömning och rekommendationer 
Nu genomförd kompletterande provtagning har ej kunnat avgränsa den tidigare 
påvisade föroreningen i befintlig höjdrygg (punkt 1702) eftersom föroreningar i 
halter över riktvärden påvisats i tre av de nya punkterna. I två av punkterna har 
högre halter än tidigare påvisats, och i en av dessa överskrids t.o.m. tidigare 
framtagna platsspecifika riktvärden.   

Baserat på tidigare uppgifter samt på resultaten från nu och tidigare genomförda 
miljötekniska markundersökningar i höjdryggen inom Lalandia område 1 görs 
bedömningen att höjdryggen sannolik i sin helhet utgör en f.d. deponi för främst 
schaktmassor men även för bygg/anläggning- och rivningavfall. Föroreningar i 
halter över riktvärden kan förekomma spritt inom höjdryggen, men bedöms i 
huvudsak vara kopplade till avfallsrester, främst asfalt, i fyllnadsmassorna. 
Föreningar i förhöjda halter, över generella riktvärden, bedöms inte förekomma i 
den naturliga jorden under fyllnadsmassorna. Vidare bedöms förorenings-
förekomsten vara liten i den ytligaste fyllningen i höjdryggen, ca 0-1 m.u.my. 

Oavsett om höjdryggen ska bevaras eller om den ska schaktas bort inför planerad 
exploatering behöver ytterligare undersökningar göras för att få kunskap om 
föroreningsinnehållet inom hela höjdryggen och därmed åtgärdsbehovet 
respektive omhändertagandet av schaktmassorna. Om höjdryggen ska schaktas 
bort kommer det att p.g.a. avfallsinnehållet bli nödvändigt med sortering av och 
kontroll av schaktmossor i samband med schaktarbetena. Det bedöms då inte från 
miljö- och hälsosynpunkt vara nödvändigt att genomföra mer detaljerade under-
sökningar i förväg. Utan mer detaljerade undersökningar av befintlig höjdrygg kan 
dock inga säkra kostnadsberäkningar för omhändertagande av förorenade schakt-
massor göras. Om hela eller delar av höjdryggen ska vara kvar behöver mer 
detaljerade undersökning utföras för att kunna bedöma risker och åtgärdsbehov 
avseende dessa delar. 

 

 

Jönköping den XX oktober 2018 

Vatten och Samhällsteknik AB 
 
 
 
Maria Sandström Peter Sandström 


