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Sammanfattning 
 
Mariehamns stad planerar exploatering av Rönnbergs torg, ett f.d. utfyllnadsområde nära 
stadens centrum. 

Området innehåller en del relativt kraftigt förorenade fyllningsmaterial i ett knappt 
metertjockt skikt närmast den naturliga leran och grundvattnet. Massorna ovanför, i 
allmänhet 1-1,5 m är lätt förorenade, i huvudsak något över både de Åländska och 
Svenska generella riktvärdena för Känslig Markanvändning (KM). 

Kostnaderna för att åtgärda alla massor inom området ned till de generella riktvärdena för 
Känslig Markanvändning skulle bli mycket stora, sannolikt för stora för att kunna bäras av 
exploateringen eller Mariehamns stad. 

Det har med utförda undersökningar konstaterats att det inte bör finnas någon 
oacceptabel spridning till recipienten Slemmern, att det inte finns några metangaser eller 
lättflyktiga ämnen av betydelse i de kontrollerade jordlagren inom området. Ett bra lokalt 
ekosystem bör också kunna skapas i de övre jordlagren i området. Hälsoriskerna ska 
också genom planens utformning och vissa enkla byggnadstekniska åtgärder kunna 
hållas på en acceptabelt låg nivå. 

En stor del av föroreningarna behöver därför enligt Swecos uppfattning inte åtgärdas och 
merkostnaden kan ligga på en nivå som rimligen möjliggör exploateringen. 

Förslagen är i korthet följande: 

 I ett, eventuellt två lokala markpartier med höga halter av organiska föroreningar 
byts de förorenade massorna ut mot rena (för att förhindra eventuell spridning 
och minimera eventuell hälsorisk) 

 Byggnaderna planeras utan att bostäder läggs direkt mot mark och utförs med 
radonsäker grundläggning som skydd mot inträngning av eventuella gaser. 

 Grönytor på tomtmark förses med ett översta rent jordlager (KM-värden gäller) 
vilket säkerställer att ingen oavsiktlig direktexponering, damning, intag av jord 
etc. sker. 

 Parkeringsytor förses med ett översta lager som ska hålla föroreningshalter 
under de generella MKM-värden som allmänt tillämpas för t.ex. kontor och 
parkeringsytor. (MKM = Mindre Känslig Markanvändning.) 

Rapporten ger vidare en del anvisningar om lämpligt fortsatt agerande för en lyckad 
exploatering av Rönnbergs torg. 
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asfalterade e
stående av s
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och träbitar. M
s fyllning med
er, järnskrot e
ven rottrådar 

mängder slak
r inte påträffa

påträffades v
med mäktighe

en tunn oljefi
nämnvärt förh

ades vid den
oparna. Någo

om är beläge
ngen 2004, m

möjligen beroe
en. 

vgropar på c
ått öppna ett
observation a

GV0401-GV0

a anmärkning
gon av de un
kunde inte h
tan inom om

erade då norm

d 

ammanställs 
a redovisas ä

utgörs till stör
nytt krossma
äxta ytor påt
lock och san
Mellan 1 och 
d högre ande
etc. Detta fyll
och vassres

kteriavfall vid
ats vid provta

vid bägge un
et uppemot 2

ilm på grund
höjda föroren

n första unde
on sådan lukt

en direkt söd
men inte i pro
ende på att d

cirka 2,0 mete
t tag steg niv
av grundvatte

0405 varierad

gsvärda halte
ndersökta pr
eller påvisas
rådet och de
malt mot förp

tillsammans
även lagervis

rsta delen av
aterial och bä
träffas gener
nd med inslag

2 meters dju
el byggavfall
ningslager u

ster från den 

d tidigare ma
agningarna i

dersökninga
2 m. 

vattenytan v
ningshalter i j

rsökningen k
t noterades i

der om områd
ovgroparna v
de lättare org

er under mar
vån upp till m
enytan har in
de grundvatte

er av lättflykt
ovpunkterna

s i någon av p
en kontrollera
preparerade 

 med fältante
s i kapitlet ne

v fyllnadsmas
ärlagergrus. 
rellt ett skikt 
g av byggavf
up har vid 
, sågspån, a

underlagras d
gamla 

arkarbeten i 
inom område

arna och på f

vid bägge 
jorden. 

kemisk lukt a
nte vid 

det förekom 
vid den 
ganiska 

rkytan i sam
mellan 1,5 och
nte gjorts i 
enytan mella

tiga ämnen 
a. Några teck
provpunktern
ades för säke
prover.  

eckningar i b
edan. I bilaga

17 

ssor. 

fall 

askor, 
direkt 

et. 

flera 

av 

band 
h 1,8 

an 

ken på 
na. 
erhets 

bilaga 
a 3-1 



 

8.2.1

8.2.2

 

 

 

18 
 

redovisas e
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der förorenin
et är ingen inb
m parkeringsp

vänds för ska
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halter långt 

bergs Torg be
rna med föro

byggs inom 
Byggnader k
ling i byggna
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från den fö

0,7 meter t
parkeringsy
grusade yto
hindrar äve

.3 

Påförande 
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förorenade jo
änniskor som
dkontakt med
rden kommer

kar anses till
et dagvattens
ar vattentran
v nya föroren

öra odling a

gör också att
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eavtal/köpea
ormning med

ktets planerin
lande. 
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byggteknis
grundläggn
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na i områden
nebär en du
På så sätt m

ngar i plattan
n finnas i ma

och för att m
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n och därmed
kräva ”KM-n

under mark) 
oreningarna. 
liten. Dessut
ing med rätt 
tileras också

följande mätn
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att ta hänsy
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versvämnings

e geotekniska
 generell höj
ttningar i ma
grund av att
ningen. 
ch med detta
till exempel 

önnbergs Tor
emål i marke
stnad. Om de
h därmed ta 
edra. Möjligh
smässigt rim
ersom lermä
ag finns allts
etoder för höj
anarbetet. 

agvatten bör 

m föroreninga
varas. Detta 
mmunens ka

i möjligaste 
yra slag av m

rent ytlager, 

lningsskiktet

arta” fyllnings

, normalt ren

sschakter m

rs en översik
separat vid s

n ske med M
gare lägen.

n till avseen

antal faktore

srisken mins

a förhållande
jning av mar
rken. Dels på
t det ger ytte

a riskerar en 
kalk-cement
rg på grund a
en. En kalk-c
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ut en del av 

heten att anv
mligt. Sättning
äktigheten sa
så inte geote
jning av mar

inte infiltrera

ar finns kvar 
kan ske gen
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mån massor
massor avsee

normalt halt

t, normalt ha

sskiktet, norm

na eller med 

med återfyl

ktlig kontroll 
schakt, bortt

MKM-massor 

nde föreslag

er att ta häns

skar om mark

ena på Rönn
ken inom om
å grund av d
rligare belas

höjning av m
tstabilisering
av förekomst
cementstabil
att istället an
sättningarna

vända förbela
gsrisken är tr
annolikt är stö
kniskt under

rkytan, varför

as i mark som

på området 
nom inskrivn
.  

r med olika fö
ende föroren

er under MK

lter under M

malt med halt

halter under

lning 

av lagerföljd
ransport och

i gatumark e

gna åtgärde

syn till med a

kytan höjs.  

bergs Torg ä
mrådet innebä
den fyllning s
stning på lerla

markytan att 
, vilket kan v
t av sprängst
isering inneb
nvända förbe
a innan områ
astning bör u
roligen störst
örre där. 
rlag för att fat
r sådana lösn

m är förorena

är det viktigt
ing i fastighe

öroreningsin
ningar: 

KM 

KM. 

ter över MKM

MKM. 

 via några pr
h återfyllning.

eller under pa

er 

vseende på 

är inte utredd
är sannolikt b
om finns i om
agret som un

kräva grundf
vara svårt att 
ten och andr
bär också en 
elastning und
ådet exploate
utredas, om d
t i östra delen

tta beslut om
ningar bör un

ad utan avled

t att informat
etsbok, i deta

nnehåll hållas

M 

rovgropar. O
. 

arkering, KM

de åtgärder 
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besvärande 
mrådet, och 
nderlagrar 

förstärkning 
t genomföra 
ra främmand
 stor extra 

der något/någ
eras vore det
det bedöms 
n av område

m någon av d
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das som ytva

tion om detta
aljplan och i 

33 

s isär.  

Olika 

M-

som 

dels 

i form 
på 

de 

gra år 
t att 

et, 

dessa 

atten. 

a 



 

 

 

 

34 
 

De
ren
vid
geo
om

Figur 5.1. G

område. Bild
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 Fö
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na massor fy
d eventuella g
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m att marken 

Gult geonät i nä

derna hämtade

et kan finnas 
oreningar fin
kkommunika

m man inte s
m anser sig d
orenade mas

et finns en ris
mtida fastigh
aren är bosta
n regleras på

rorenade ma
nsporteras ti

and tar emot 
rg. För att tra

ävs tillstånd. 

anbestämme
e hindrar en 
öras i samba

ta är det bätt
ariehamns st
att dessa kra
vad och när

talsparter oc

gspånsmate
h brännas, m

ett gult miljö-
ylls på, se figu
grävarbeten,
ntuellt ska ma
under är föro

ärbild, respekt

e från www.s

risk för en or
nns kvar inom
ation i ett tidig

köter informa
drabbade av
ssorna för at

sk för att ansv
hetsägare. D
adsrättsfören
å något sätt i

assor som gr
ill finska eller
massor med

ansportera fö
 

elser som är b
smart hante

and med övri

tre att lägga 
ad och bygg
av förs vidare
r olika åtgärd
h vilken etap

erialet bör ha
men den som

-geonät lägg
ur 5.1 nedan
, och veta att
an under geo
orenad. 

 

ktive utlagt infö

svenskageote

ro hos poten
m området, v
gt skede är m

ationen korre
v exploatering
tt stoppa exp

varet för kva
Detta skulle v
ning/bostads
i köpeavtal/ö

rävs upp och
r svenska fas
d det föroren
örorenade m

bindande bö
ring av de fö
iga markarbe

in krav på åt
garen/bostad
e till nya äga
der ska vidtas
pp av utbygg

nteras efter 
m gör det mås

gas ut på de f
n. På så sätt 
t marken kan
onätet lägga 

ör påfyllnad av

ech.se.  

ntiella köpare
varför en öpp
mycket viktig

ekt finns det 
gen utnyttjar
ploateringen.

arvarande för
ara särskilt p

sbolag. Det b
överlåtelseko

h avlägsnas f
stlandet efte

ningsinnehåll
massor över la

ör skrivas in m
örorenade ma
eten. 
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srättsförenin

are, entrepre
s beror till vis
naden det gä

särskild utre
ste ha rätt re

förorenade m
kommer ma
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ett märkban

v rena massor 

e och hyresgä
pen och tydlig
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en risk att de
r - eller skapa
 

roreningar i m
problematiskt
bör överväga
ontrakt.  

från området
rsom inga an
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andsgränsen

med viss förs
assorna, t.ex

rättsliga avta
gen/bostads
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ss del på vilk
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dning. Det b
eningsutrustn

massorna inn
n att upptäck
nad under m

nd med klarte

 

r på ett föroren

äster om 
g 

e i omgivning
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marken överg
kt om den fra
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t måste sann
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på Rönnbergs
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mtida 

ansvar 

nolikt 
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Risker eft

Hälsoriske

Om direkte
kunna kom

Om grönsa
marken via

Om det tills
människor 

Riskerna fö

Markekos

Goda föruts
ytliga jorde
störst.  

Vi vet seda
förorenings
välväxta trä

Förutsättni
djupet kom
organismer
förorenade
litet. 

Spridning 

Spridninge

Om stora d
marken. De
Slemmern 
föroreninga

Exempel p

Lösningen 
accepterats

Inget är exa
förhållande
resoneman
under mark

ter exploat

er 

exponeringen
mma i direktko

aker odlas i re
a grönsakern

ses att ångor
vistas komm

ör människor

ystemet 

sättningar fö
en som markf

an tidigare, b
shalter utan a
äd redan nu 

ngarna för et
mmer inte att 

r som är bero
e fyllningsmas

n från områd

delar av områ
etta gör att s
sannolikt ko

arna finns kv

på områden

för hantering
s vid ett flerta

akt lika som 
ena, men i sa
ng där man s
kytan – och d

tering enlig

n minimeras 
ontakt med fö

en, påförd jo
a.  

r från föroren
mer ingen att 

rs hälsa bedö

ör markekosy
funktionen ä

land annat fr
att visa tecke
i området.  

tt bra fungera
förbättras ge
oende av jor
ssorna/sopo

det bedöms i

ådet hårdgör
pridningen a
mmer att min
ar på områd

n där liknan

g av föroreni
al projekt i S

Rönnbergs t
amtliga proje
som i vårt för
det finns i da

gt föreslagn

kommer mä
föroreningarn

ord kommer m

ningar i mark
andas in hä

öms därmed

ystemet kom
r som viktiga

rån Beckholm
en på att lida

rande markek
enom påföra
rden på detta
orna som idag

idag vara för

rs och bebyg
av förorening
nska i samba
et. 

de lösninga

ngarna på R
verige, både

torg, beroend
ekt har man f
rslag ovan til
ag dessutom 

na åtgärde

nniskor som 
na.  

människor in

ken inte träng
lsoskadliga ä

 som små. 

mer att skap
ast och den b

men i Stockh
a skada. Det 

kosystem i d
nde av rena 

a djup. Skydd
g finns på om

rsumbar.   

ggs minskar i
ar från områ
and med en 

ar som den 

Rönnbergs to
e stora och s

de på att alla
rån miljömyn
låter högre fö
med i den sv

r 

vistas på om

nte att få i sig

ger in i byggn
ämnen från m

as i ytlig jord
biologiska må

holm, att träd
finns ju även

e förorenade
massor, men

dsvärdet för m
mrådet bedöm

nfiltrationen 
ådet via grund
exploatering

föreslagna 

rg har i olika
må – och i o

a är anpassa
ndigheterna a
öroreningsha
venska berä

mrådet inte a

g föroreninga

naderna där 
marken.  

d. Det är i de
ångfalden är

d tål mycket h
n en hel del 

e massorna 
n det är relat
markmiljön i 
ms alltså som

av vatten i 
dvatten till 

g, även om 

accepterats

a delar 
olika kommun

ade till de lok
accepterat e
alter på ökat 

äkningsmode

att 
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n 
r som 

höga 

på 
tivt få 
de 

m 

s 
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tankesättet
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Hammarby

Liljeholmsto
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Danviks St

f.d. Huddin

f.d. Täby B

Kålgårdsom

Klockan 10

Lomma Ha

Öster Mäla

Norra Älvst

Beckholme
Nationalsta

 

ckså på sena
ön och för sp
kostnader finn
mma skydds

ängande park
ärderna har a

mpel på expl
t som vi föres
n: 

y Sjöstad, Sto

orget och Lilj

området, Stoc

rand, Nacka

ge Bussgara

ussgarage, T

mrådet, Jönk

0. Malmö 

amn, Lomma

arstrand, Väs

tranden, Göt

en, Stockholm
adsparken oc

are tid alltme
ridning som 
ns det även a

svärde som i 
keringsytor s
alltmer accep

loateringsom
slår för Rönn

ockholm 

jeholmskajen

ckholm 

age, Hudding

Täby 

köping 

sterås 

teborg 

m (dock bara
ch med Natu

 

er accepterat 
tre separata
acceptans fö
ytan, likaså 

som på gröny
pterats i främ

mråden med 
nbergs torg t

n (f.d. Vin&S

ge 

a en liten del 
urvårdsverket

att man bed
a faktorer.  Oc
ör att miljön p
att man inte 
ytor. De bygg

mst innerstad

huvudsak bo
illämpats i de

Sprit) Stockho

bostäder, m
t som finans

dömer hälsor
ch för att inte
på större djup
ställer samm

gnadsteknisk
sbebyggelse

ostäder där d
e delar som b

olm 

men med läge
iär) 

risker, samt r
e hamna i or
p under mar

ma krav på 
ka 
e. 

det huvudsak
behövts på j

e i 
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Kostnads

Kostnader

Kostnadern
utbyggnads
mottagning
tidigare erfa
om de föro

För att få e
per ton me
under de g
massor bor
på mindre 
vid motsva
cirka 110 e
typ av blan
Rönnbergs
Huvuddele
transporter
området, m
vilket ännu
eller liknan

Kostnadsbe
etapper oc
uppdelning
annat flera 
provisorier 

Om man tv
vilka har hö
bedöms ko

Gör man sa
ca 5,5 miljo
projektet. 

En hanterin
Om ”hot sp
bort bedöm
(20x30 m) 
åtgärd.  

Merkostnad
huvudledni

suppskattn

r för massb

na är mycket
stid, utbyggn
g av förorena
arenhet att h
renade mass

en storleksord
r förorenat m
enerella riktv
rde kunna åt
känsliga plat
rande typ av

euro. Transpo
dförorenade

s Torg måste
n av kostnad

r. Till detta ko
miljökontroll o

 inte införts i
de pålagor. 

edömningen
h i direkt sam

g i sanering o
etableringar
och tillfälliga

vingas schak
ögre halter ä
ostnaden ligg

amma åtgärd
oner Euro. S

ng enligt vårt
pots” behöve
ms merkostna
och ca 1,5 m

d för att hant
ngar i t.ex. S

ning 

yte 

t svåra att up
nadstakt, plat
ade massor. 
hantera åtgär
sorna. 

dning på kos
material (över
värdena för M
teranvändas 
tser. Priset b
v saneringar 
ortkostnader

e massor (me
e transportera
derna är mot
ommer kostn
och återfyllna

Sverige. Alla

 förutsätter o
mband med ö
och övrigt ma
r, risk att viss
a lösningar. 

ta bort alla m
n de genere

ga på ca 9 m

d på enbart t
annolikt är d

t ovan lämna
r åtgärdas så
aden ligga på
miljoner Euro

tera förorena
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ppskatta i de
tsorganisatio
Därtill finns v
rder av denn

stnaderna för
r MKM-nivå)
MKM på ung
i gatubygge

baseras på e
i Sverige på 

rna bedöms d
ed både meta
as från Åland
ttagningsavg
nad för schak
ad. I Finland 
a kostnader 

också att ”sa
övriga marka
arkbyggande
st arbete mås

massor inom 
lla riktvärden
iljoner Euro.

tomtmarken 
essa kostna

ade förslag d
å att förorena
å ca en miljo

o för en åtgär

ade massor i
n kan antas li

tta tidiga läg
on och de my
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na typ, inte he

r massbyte h
ligger runt 1
efär hälften, 
n och i vägo
n erfarenhets
cirka 1 000 

dock vara stö
aller, PAH oc
d till fastlande
ift på deponi

ktning och ha
tillkommer d
är angivna u

aneringsarbet
arbeten i omr
e medför extr
ste göras två

området öst
na för KM, på

(13 100 m2) 
der för stora

rar avsevärt 
ade massor 

on Euro för e
rd som innefa

ledningsgra
gga på ca 20

e och med lit
ycket variera
 Åland ingen
eller en depo

har antagits a
50 euro per 
då en hel de
mråden som
smässig gen
svenska kron
örre på Åland
ch olja) som 
et i Finland e
i/mottagnings
antering av m
ärtill normalt

utan eventue

tena” utförs i
rådet.  Mång
rakostnader i
å gånger och

terut till befin
å en yta av c

bedöms kos
för att kunna

lägre saneri
strax över le
n åtgärdsyta
attar ca 1 50

var vid nyan
00 000 Euro

ten kunskap
ande priserna
n entreprenö
oni för att ta 

att kostnader
ton, för mas

el av dessa 
m t.ex. bullerv
nomsnittskos
nor, motsvar
d, eftersom d
finns på 

eller Sverige
sanläggning

massor inom
t en deponis

ell mervärdes

i inte för mån
ga etapper oc
i form av bla
h en del onöd

ntlig gångväg
ca 20 000 m2

stnaden ligga
a bäras av 

ingskostnade
erlagret måst
a på 600 m2 
00 m2 ”hot sp

nläggning av 
, mycket 

p om 
a för 
r med 
hand 

rna 
ssor 

vallar 
stnad 
rande 
den 
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 och 

katt, 
sskatt 

nga 
ch 
nd 
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g, 
2 

a på 

er. 
te tas 
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beroende p
gamla ledn

Som tidiga
någon form

Kostnader

Kostnaden
beskrivs tid
planutform
innebär att 
inträngning
eventuellt l
säkerhet. K
dag visar s
som tämlig

Kostnad fö
stor utsträc
måttligt föro
Servicegata
för markhöj
efter exploa
bedöms krä
bör detta ko

Merkostnad
huvudsaklig
kommer än
kostnadern
mindre kän
deponi i Sv

 

på var lednin
ningar ligger 

re sagts är o
mell reaktion 

r för åtgärde

 för att vidta 
digare i denn
ning. Sannol
en dubbelar

g av ångor ty
äggs dräner

Kostnaden fö
små ytor dire
en enkelt ka

r höjning av 
ckning på kos
orenade mas
an användas
jningen är om
atering. Om 
ävas innebär
ontrolleras i 

der för att få 
gen av depo
ndå att bli utb
na är det  my
nsliga vägom
verige eller F

garna läggs 
kvar sedan d

osäkerhetern
från miljömy

er för att mi

åtgärder för 
a rapport) be
likt behöver b
rmerad botte
p radonsäke
ingsslang i d

ör detta bedö
kt på mark o

an separatven

markytan uta
stnaden för i
ssor som san
s för utfyllnad
m det är möj
det inte bedö
r det relativt 
en geoteknis

tillräcklig kva
onikostnader 
bytta vid omr
ycket viktigt a
mråden och lik
Finland. 

 

och hur det 
de tagits ur d

a stora, inte 
yndigheterna 

inimera exp

att minimera
ehöver inte b
byggnaderna

enplatta i beto
er grundläggn
dräneringssk
öms vara liten
och dessa är 
ntileras. 

anför byggna
nförskaffand
nnolikt behöv
d. Den andra
ligt att använ
öms möjligt, 
stora kostna
sk utredning.

alitet på ytlag
för överskot

rådets omvan
att kommune
knande så a

ser ut på va
drift. 

minst med ta
på åtgärdsfö

ponering 

a exponering
bli särskilt sto
a under alla f
ong behövs.
ning behöver
iktet under b
n i sammanh
antingen ko

aderna - om 
de av dessa m
ver grävas b
a parametern
nda förbelast
utan en grun

ader. Om höj
. 

gren under g
ttsmaterial.  E
ndling till bos

en skapar avs
tt de inte beh

ld plats. Då ä

anke på att d
örslaget. 

gen för förore
ora med nu f
förhållanden
För att få ett

r då genomfö
etongplattan

hanget, särsk
mmersiella lo

det skulle bl
massor. Kan
ort vid byggn

n som påverk
tning för att u
ndförstärknin
ning av mark

grönytor och 
En stor del a
stadsområde
sättning för ”
höver föras b

är det förutsa

det ännu inte

eningarna (so
föreslagen 
n pålas, vilket
t skydd mot 
öringar tätas
n som en ext
kilt som plane
okaler eller f

i aktuellt - be
nske kan rena
nationen mot
kar kostnade
undvika sättn
ng på annat s
kytan blir akt

parkering be
av ytlagren 
e. För att min
”MKM-masso
bort från Ålan
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Kvarståen

Den provta
provgropar
laboratoriu
observation
marken och

Den största
i marken i e

En stor osä
förorenade
per sanerin
är prisbilde

Osäkerhete
metangas. 

De geotekn
marken som
kan svåra s
markförstä

En osäker 
mängd som
deponering

 

nde osäker

agning av jord
r på en yta av
m, de flesta 
ner vid provg
h därmed ku

a osäkerhete
ett bostadsom

äkerhet i kos
e massor. Da
ngstillfälle – o
en mycket ok

er bör inte lä

niska förhålla
m innebär at
sättningar up
rkning/förbel

kostnad som
m behöver åt
g på Åland in

rheter 

d som genom
v cirka 2,3 he
på såväl me

gropsgrävnin
nna bedöma

en är miljömy
mråde. 

tnadsbedöm
agspris gäller
och då en åtg
klar. 

ngre gälla om

andena är int
tt pålning kom
ppkomma uta
astning görs

m inte bedöm
tgärdas och o
nte kunnat be

 

mförts på om
ektar. Endas

etaller som ol
ngen bör vi ha
a åtgärdsbeh

yndigheterna

mningen är dä
r och det är d
gärd för Rön

m spridning v

te utredda in
mmer att krä
anför byggna
s.  

mts är hanteri
om massorn
edömas på e

mrådet omfatt
st 38 prover h
ja och PAH. 
a en bra bild

hovet. 

as inställning 

ärtill prisutve
dessutom be
nnbergs torg 

via grundvat

nom området
ävas vid bygg
ader om inge

ngen av såg
a kan hanter

ett seriöst sät

tar efter kom
har analysera
Tillsammans
 av förorenin

till att lämna

cklingen för 
roende på u
ligger relativ

ten och förek

t, sannolikt fin
gnation. Om 
en 

gspånsmasso
ras genom b
tt.  

mplettering 23
rats på 
s med 
ngssituatione

a kvar föroren

deponering 
ppdragets st

vt långt fram 

komst av 

nns lerlager 
markytan hö

orna, där båd
bränning eller

3 

en i 

ningar 

av 
torlek 
i tiden 

i 
öjs 

de 
r 



  

 

15 

15.1 

15.2 

15.3 

15.4 

15.5 

15.6 

  

 

 

 

 

Rekomme

Planeringe
Den här för
förslag till h
nuläget för 

Komplette

Syfte: Att f

Bedömnin

Analyser oc
förorenings

Geoteknis

Syfte: Att t
lerans och 
acceptabla

Bedömnin

Laboratorie
genomförs

Inventerin

Bedöma vi
exempel kr
elnätstation

Översyn a

Se över hö
för vattenin

endationer

n för exploat
reslagna me
hur processe
varje punkt:

erande miljö

få bättre kän

Klart! 

ng av markfö

ch sammans
ssituationen. 

Klart!  

sk undersök

ta fram unde
andra jordla

a marksättnin

Utförs se
längre fö

ng av geote

eprov, beräkn
. 

Utförs se

g/sammans

lka konsekve
rävs sannolik
n. En del stö

Diskussio

av höjdsättn

öjdsättning en
nträngning frå

r 

tering av Rön
todiken bör d

en bör drivas 

öundersökni

nedom om fö

öroreningss

ställningar ut

kning 

rlag för bedö
gers sättning

ngar samt eve

enare, ev av 
öreslås. 

kniska förhå

ningar och b

enare.  

ställning av 

enser ledning
kt omläggnin
rre omläggni

oner har inle

ningsförslag

n första gång
ån havet, ma

nnbergs Torg
diskuteras oc
vidare prese

ing. 

öroreningssit

situationen.

tförs som beh

ömning av gr
gsbenägenhe
entuella åtgä

byggare. Bö

ållanden 

bedömningar 

övriga mar

gar för VA, e
g av huvudle
ingar behöve

etts. 

g/husutform

g med hänsy
assbalans, öv

g bör gå vida
ch förankras
enteras neda

tuationen i m

 

hövs för att k

rundläggning
et samt bedö
ärder för att b

ör vara möjlig

som behövs

rkförhålland

el med mera 
edningar för 
er budgetera

ning och de

yn till omgiva
vergångar m

are på flera fr
hos berörda

an, med kom

marken inom 

kunna bedöm

gssätt inom o
ömning av tro
begränsa de

gt då större fy

s för att nå ov

en. 

har för explo
vatten och a
s. 

ess markkon

nde mark, sä
mellan fast gru

fronter samtid
a myndighete

mmentarer om

Rönnbergs t

ma och redov

området, lerd
oliga och 

essa. 

yllningar inte

vanstående 

oateringen. T
avlopp och fly

nsekvenser

ättningsrisk, 
rundlagda de

41 

digt. 
er. Ett 
m 

torg. 

visa 

djup, 

e 

syfte 

Till 
ytt av 

r. 

risk 
elar 



 

15.7 

15.8 

15.9 

 

 

 

42 
 

och mark d
kan justera

Preliminär

Sammanvä
utbyggnads
skyddsåtgä
åtgärdspro

Samråd m

Redovisnin

Förslag til

Översiktliga
grundläggn

 

där sättninga
as för att till e

Sannolik
men en h

rt åtgärdspr

ägning av för
stakt med m
ärder mot ko
grammet. An

Denna ra
planarbe

med miljömy

ng av förslag 

Inlett – m
kan vara

l andra åtgä

a förslag till å
ning, husutfo

Diskussio

r kan förvänt
exempel undv

kt ett mindre 
höjdsättning 

rogram för m

roreningssitu
era för att ge
nstaterade m
nvisningar fö

apport är det
etet. 

yndigheter 

till åtgärder 

men vi har eg
 utgångspun

ärder i plana

åtgärder avs
rmning som 

on inledd. 

 

tas etc.. Viss
vika besvära

problem med
bör göras til

markföroren

uation, geote
e rekommend
markförorenin
ör vidare age

t första stege

– diskussion

gentligen inte
nkt för vidare

arbetet med

seende till ex
skydd mot fö

sa huslägen 
ande sättning

d den under 
lsammans m

ningar. 

knik, planutfo
dationer avs
ngar. Översik
rande. 

et som bör rä

n.  Bestäm fo

e fått några k
e diskussione

d hänsyn til

empel höjds
öroreningar.

och byggnad
gar. 

2013 justera
med en avväg

ormning, ma
eende saner
ktlig kostnad

äcka i detta s

ormell handlä

klara besked.
er 

l markförore

ättning, mas

dsytformning

ade utformnin
gning av omr

assbalans, 
ringsåtgärde

dsbedömning

skede av 

äggning. 

. Denna rapp

eningar. 

sshantering, 

gar 

ngen, 
rådet. 

r och 
g av 

port 



  

 

16 

  

 

 

 

Referense

FCG Suun

IP-Tekniikk
markunder

Naturvårds
4918 

Naturvårds

Mariehamn
Stadsarkite

Sweco Via

Sweco Via

URS (2010

 

Provgrop p

er 

nittelu ja tekn

ka (2003) – S
rsökning och 

sverket (1999

sverket (2009

ns stad (2009
ektkontoret, M

k (2004a) – M

k (2004b) – R

0) – Slutrappo

på norra dele

niikka (2012)

Strandgatan 
saneringsåt

9) – Metodik 

9) – Riktvärd

9) – Rönnber
Mariehamns 

Miljöteknisk 

Rönnbergs T

ort för saner

en av område

 

) – Den gam

1, Marieham
tgärder. Proje

för inventeri

en för förore

rgs Torg i Ma
stad 

markundersö

Torg, grundv

ring av förore

et 

la Shell-stati

mn, Sanering 
ekt 19422. 

ng av förore

enad mark, N

ariehamn so

ökning av Rö

attenundersö

enad jord, Sh

ionen, Österl

av distributio

nade område

NV rapport 59

m bostadsom

önnbergs To

ökning 

hell, Marieham

rleden, Marie

onsstation, 

en, NV rappo

976 

mråde, 

org i Marieha

mn 

43 

ehamn 

ort 

mn 

 



Österleden

Villagränd

Knorringsgränd

Gummerusgränd

Strandgränd

Strandgatan

Arensgränd

Servicegatan

23
4

16

6

7

18

8

20

17

PG9

PG8

PG5

PG3

PG2

PG12

PG13

PG23

PG22

PG21

PG20

PG19

PG18

PG17

PG16

PG15 PG14

PG7

PG6

PG4

PG1

PG11

PG10

L8

L7

L5

L4

L3

L2
L1

L6

GV0401

GV0402

GV0403

GV0404

GV0405

GV0406

UPPDRAG

SWECO ENVIRONMENT

ORT, DATUM RITAD AV SKALA

HANDLÄGGARE

ANSVARIG

NUMMER
1:1 600

Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm
SWECO Environment AB

Telefon vx 08-695 60 00, Fax 08-695 62 40

Niklas EkbergStockholm, 2013-11-15

Peter Olsson155392900

Per EvenhamreRönnbergs torg

Bilaga 1

Provtagningskarta

±

0 25 5012,5 Meters

Provgrop, labanalys
provgrop, ej labanalys
Porluft
Grundvattenrör, labanalys



Österleden

Villagränd

Knorringsgränd

Gummerusgränd

Strandgränd

Strandgatan

Arensgränd

Servicegatan

23
4

16

6

7

18

8

20

17 "

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

PG9

PG8

PG5

PG3

PG2

PG12

PG13

PG23

PG22

PG21

PG20

PG19

PG18

PG17

PG16

PG15 PG14

PG7

PG6

PG4

PG1

PG11

PG10

L8

L7

L5

L4

L3

L2
L1

L6

GV0401

GV0402

GV0403

GV0404

GV0405

GV0406

UPPDRAG

SWECO ENVIRONMENT

ORT, DATUM RITAD AV SKALA

HANDLÄGGARE

ANSVARIG

NUMMER
1:1 600

Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm
SWECO Environment AB

Telefon vx 08-695 60 00, Fax 08-695 62 40

Niklas EkbergStockholm, 2013-11-15

Peter Olsson155392900

Per EvenhamreRönnbergs torg

Bilaga 1-2

Klassad jordprovskarta

±

0 30 6015 Meters

Porluft
Grundvattenrör

Jordprover (provgrop)
" MKM-2MKM
" 5MKM-FA
" >FA

Ej analys
" KM-MKM



SWECO ENVIRONMENT . e 
SWECO EnvironmentAB ~ 

Gjörwellsgatan 22 , Box 34044, 100 26 Stockholm . • . 

Telefon vx 08-695 60 00, Fax 08-695 62 40 

UPPDRAG 
155392900 

ORT, DATUM 

HANDLÄGGARE 
Peter Olsson 

Stockholm, 2013-11-15 

GV0405 

K) 

\ 
l \ 

\ 
\ 20 

Rönnbergs torg ANSVARIG 
Per Evenhamre 

Klassad jordprovskarta Jordprover (provgrop) 

1>0 Porluft 

K) Grundvattenrör 

RITAD AV 

Niklas Ekberg 

t>0 Ej analys ~ MKM-2MKM 

~ KM-MKM ,.._ 5MKM-FA 

~ >FA 

SKALA 

1:1 600 

NUMMER 

Bilaga 1-2 A 



Datum

2013-10-07

Provtagningsdatum

2013-10-02 - 2013-10-03

Väder

Soligt

ProvpunktDjup Jordart Anmärkning Djup Jordart VOC (ppm) Lab Anmärkning

14 0-0,5 F/SaGr+Mu Brunt 4,4

0,5-1,2 F/Sa Gråaktig 6,6

1,2-1,6 F/SaGr Sopor, org mat, plast, glas, metall, 9,3

svart mat, luktar olja och bränt

1,6-2,0 Le Grå lera, ingen lukt, vassrester 2,9

15 0-0,7 F/StBlGr Grovfylln, röd bergkross 5,1

0,7-1,0 F/SaGr Gråaktig, innslag av sopor 3,7

1,0-1,7 F/SaGr Sopor, org mat, plast, glas, metall, 6,8

svart mat, luktar olja

1,7-2,0 Le Grå, vassrester, rottrådar 6,6

16 0-0,5 F/StGrSa+Mu Brun, nyare fyll 5,7

0.5-0,8 F/StGr Brun, nyare fyll 5,7

0,8-1,5 F/StGr Mörkgrå, grov fyllning,  tegelinslag 7,8

1,5-1,8 F/SaGr Sopor, org mat, plast, glas, metall, 7,2

svart mat, luktar olja

1,8-2,0 Le Grå halvlös lera, vassrester 9,6

Jordlagerföljd Provtagningsprotokoll

Uppdrag

Fältanteckningar, Jordprovtagning
Uppdragsledare

Rönnbergs Torg Inför Expl. Per Evenhamre

Provtagningsmetod Provtagare

Peter Olsson, Erika Schedin

Uppdragsnummer Upprättad av

1553929000 Erika Schedin

1

2013-10-30

1 (6)  
\\fsore003\PROJEKT\1533\1553929_Rönnbergs_Torg\000\10 Arbetsmtrl_dok\Fält\Fältanteckn_Rönnberg 



17 0-0,5 F/SaGr+Mu Mörkbrun, mullaktig, matjord (?), ser ren ut 4,5

0,5-1,1 F/StGrSa Mörkbrun, enstaka tegelrester 4,6

1,1-1,8 F I stort sett bara sågspån, övre horisont 1,4

ljusbrun, nedre horisont gråbrun, sur lukt/

 gammal oljelukt

1,8-2,2 Le Grå, lös, ingen lukt, vatten i grop 1,8

18 0-0,3 F/SaGr+Mu Tunt lager ny fyllning, rödaktig, bergkross 4,6

0,3-1,0 F Fyllning sågspån, rutten ägglukt, 4,9

ingen föroreningslukt bara surt

1,0-2,0 F Fyllning sågspån, rutten ägglukt, 1,5

ingen föroreningslukt bara surt

2,0-2,2 Le Lös lera 3,9

19 0-0,5 F/GrSa Rödaktig övergående i brunt 5,9

0,5-1,5 F/StGrSa Mörkbrun, grövre material, mycket setn 3,1

1,5-2,2 F/SaGr Sopor, svart mat, metall, glas, trä, block 3,0

2,2-2,5 Le Grå 4,0

20 0-0,2 F/Sa+Mu Mörkt brun, matjord 4,0

0,2-1,0 F/SaGrStBl Brun, grov fyllning, inslag av betong och 3,0

asfallt, ingen lukt

1,0-1,5 F/Sa Gråaktig, inget prov ihopblandade

1,5-1,9 F/SaGr Sopor, svart mat, trärester, metall, plast, 5,9

svag oljelukt (inte mycket)

1,9-2,2 Le Grå lera, vassrester 4,9

21 0-0,5 F/GrSa Rödaktig ny fyllning 3,4

0,5-1,2 F/SaGr Inslag av stockar och träbitar 2,9

1,2-2,0 F/SaGr Svart mat, flaskor, träbitar, järnskrot 2,9

2,0-2,5 Le Ingen lukt 6,2

1

2013-10-30

2 (6)  
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22 0-0,3 F/SaGr Rödaktig ny fyllning, krossmaterial 7,1

0,3-1,3 F/SaGrStBl Mörkbrun, inslag av block, ingen visuell 6,1

förorening

1,3-2,0 F/SaGrSt+Le Mörkbun, lerig, ingen visuell förorening

2,0-2,2 Org mat Vassrester 11,3

2,2-2,5 Le Grå 9,6

23 0-0,5 F/SaGr Rödaktig ny fyllning, krossmaterial 4,8

0,5-1,5 F/SaGr byggavfall, tegel, metall, betong, trä 5,6

1,5-2,2 F/SaGr Sopor + byggavfall, metall, trä, flaskor, 6,0

bränt mat

2,2-2,5 Le Blågrå, lös, ingen lukt 3,4

1 Ch4 0,8 Vatten i hål, för tätt material för mätning 

CO2 0 av porluft

O2 20,7

2 Ch4 0,8 2643

CO2 9,3 126 min

O2 6,7

3 Ch4 0,8

CO2 4,6

O2 13,6

4 Ch4 0,8 2704

CO2 4,3 61 min

O2 4,6

5 Ch4 0

CO2 9

O2 14,6

1

2013-10-30

3 (6)  
\\fsore003\PROJEKT\1533\1553929_Rönnbergs_Torg\000\10 Arbetsmtrl_dok\Fält\Fältanteckn_Rönnberg 



6 Ch4 0 2704

CO2 1,9 62 min

O2 20

7 Ch4 0 L1 2437

CO2 2,3 125 min

O2 19,9

8 Ch4 0

CO2 3,8

O2 19

1

2013-10-30

4 (6)  
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Sammanställning Analysvärden Rönnbergs Torg

2013-10-29 Christer Egelstig
Prov- Torr- Tot oil

Punkt Skikt Jordart Fältanteckning nivå substans Arsenik, As Barium, Ba Bly, Pb Kadmium, CKobolt, Co Koppar, Cu Krom, Cr Kvicksilver, Nickel, Ni Vanadin, V Zink, Zn >C5-C8 >C8-C10 >C10-C12 >C12-C16 >C16-C35  >C5-C16  >C8-C10  >C10-C16 >C16-C35 PAH-L PAH-M PAH-H Bensen Toluen Etylbensen Xylener C10-C40 C6-C10 C6-C40 C10-C12 C12-C16 C16-C21 C21-C40

10 200 50 0,5 15 80 80 0,25 40 100 250 12 20 100 100 100 100 10 3 10 3 3 1 0,012 10 10 10

25 300 400 15 35 200 150 2,5 120 200 500 80 120 500 500 1000 500 50 15 30 15 20 10 0,04 40 50 50

50 600 800 30 70 400 300 5 240 400 1000 160 240 1000 1000 2000 1000 100 30 60 30 40 20 0,08 80 100 100

125 1500 2000 75 175 1000 750 12,5 600 1000 2500 400 600 2500 2500 5000 2500 250 75 150 75 100 50 0,2 200 250 250

1000 10000 2500 1000(100 2500(100) 2500 10000 1000(500) 1000(100) 10000 2500 1000 10000 10000 1000 1000

>1000 >10000 >2500 >1000(100)>2500(100) >2500 >10000 >1000(500)>1000(100) >10000 >2500 >1000 >10000 >10000 >1000 >1000

1 1,0-2,0 - - - - - - - - - - - - - - - 670 58 <2 - 702 - 2,79 1,49 0,08 0,073 <0,05 <0,3

4 1,5-2,5 42 - 250 3,7 - 330 48 - 70 - 3700 - - - - 2260 2744 <2 - 2660 - 8,62 2 0,12 0,31 <0,05 0,35

6 1,5-2,0 - - - - - - - - - - - - - - - - <50 - - - - <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,3

7 1,0-2,0 4 - 45 4,3 - 42 21 - 9 - 360 - - - - - - - - - - - - - - - -

10 0,7-1,0 15 - 42 3,4 - 94 29 <0,05 81 - 300 - - - - - - - - - - - - - - - -

2,5-3,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

11 2,0-2,2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

13 0-1,0 4 - 120 0,7 - 57 16 0,06 9 - 510 - - - - - - - - - - - - - - - -

14 0‐0,5 F/SaGr+Mu Brunt 0-0.5 88,6 3,4 51 86 <0.16 2,7 6,8 7,8 0,018 5 9,3 39 - - - - - - - - - 0,033 1,1 1,5 - - - -

0,5‐1,2 F/Sa Gråaktig 0.5-1.2 84,7 <1.8 8,5 2,6 <0.14 1,5 4 2,7 <0.01 2,9 4,3 13 <3 <5 <10 <10 <10 <10 <1 <1 <1 <0.03 <0.05 <0.08 <0.003 <0.1 <0.1 <0.1

1,2‐1,6 F/SaGr
Sopor, org mtrl, plast, glas, metall, svart mtrl,
luktar olja och bränt 1.2-1.6 19 270 3400 0,98 13 170 46 0,8 34 14 820 37 827 450 0,022 0,026 0,044 0,14 28000 16 28000 170 250 1800 26000

1,6‐2,0 Le Grå lera, ingen lukt, vassrester

15 0‐0,7 F/StBlGr Grovfylln, röd bergkross 0-0.7 92,8 <2.1 16 66 <0.17 2,4 8,1 7,9 0,024 3,9 8,9 47 - - - - - - - - - 0,2 5,8 14 - - - -
0,7‐1,0 F/SaGr Gråaktig, innslag av sopor 0.7-1.0 90,4 4,9 30 5,1 <0.15 4,5 26 9,5 <0.01 8,5 11 50 <3 <5 <10 <10 <10 <10 <1 <1 <1 0,19 0,05 <0.08 <0.003 <0.1 <0.1 <0.1

1,0‐1,7 F/SaGr
Sopor, org mtrl, plast, glas, metall, svart mtrl,
luktar olja 1-1.7 42,2 18 980 130 1,5 17 210 17 0,72 31 37 4700 <3 <5 <10 <10 110 <10 <1 1,1 2,1 0,51 3,2 5 <0.003 <0.1 <0.1 <0.1

1,7‐2,0 Le Grå, vassrester, rottrådar

16 0‐0,5 F/StGrSa+Mu Brun, nyare fyll 0-0.8 89,4 5,8 63 13 <0.17 5,7 15 18 0,019 11 22 51 - - - - - - - - - 0,047 3,6 3,7 - - - -

0.5‐0,8 F/StGr Brun, nyare fyll

0,8‐1,5 F/StGr Mörkgrå, grov fyllning,  tegelinslag 0.8-1.5 89,4 2,9 34 12 0,22 4 8 12 0,013 7,6 17 50 <3 <5 <10 <10 24 <10 <1 <1 1,2 0,06 4,9 6,4 <0.003 <0.1 <0.1 <0.1

1,5‐1,8 F/SaGr

Sopor, org mtrl, plast, glas, metall, svart mtrl,
luktar olja 1.5-1.8 56,2 230 210 420 0,99 73 300 110 0,39 200 5,8 220 <3 <5 <10 <10 430 <10 <1 5,8 5,2 0,33 5,1 2,1 <0.003 <0.1 <0.1 <0.1

1,8‐2,0 Le Grå halvlös lera, vassrester

17 0‐0,5 F/SaGr+Mu Mörkbrun, mullaktig, matjord (?) 0-0.5 63,9 2,7 140 17 0,81 2,8 62 11 0,32 6,3 10 200 - - - - - - - - - <0.03 0,31 0,79 - - - -
0,5‐1,1 F/StGrSa Mörkbrun, enstaka tegelrester 0.5-1.1 65 3,6 38 23 0,24 3,3 19 8,6 0,073 6,1 11 97 <3 <5 <10 <10 57 <10 <1 <1 <1 0,063 1,7 2,4 <0.003 <0.1 <0.1 <0.1

1,1‐1,8 F

Nästan bara sågspån, övre horisont ljusbrun, 
nedre horisont gråbrun, sur lukt/ gammal 
oljelukt

1.1-1.8 26,2 <2.5 38 5,8 <0.40 <1.1 12 2,5 0,062 <2.1 2,9 54 <3 <5 <10 <10 250 <10 <1 <1 <1 <0.03 0,2 0,34 <0.003 <0.1 <0.1 <0.1

1,8‐2,2 Le Grå, lös, ingen lukt, vatten i grop

18 0‐0,3 F/SaGr+Mu Tunt lager ny fyllning, rödaktig bergkross 0-0.3 92 2,4 26 19 <0.17 2,6 7,7 7,7 <0.01 4,6 10 44 - - - - - - - - - 0,077 0,7 2 - - - -

0,3‐1,0 F

Fyllning sågspån, rutten ägglukt, ingen 
föroreningslukt bara surt 0.3-2.0 49,8 2,9 49 19 <0.40 2,4 26 8,8 0,025 8,1 9,4 79 <3 <5 <10 <10 130 <10 <1 <1 <1 0,23 1,1 2,8 <0.003 <0.1 <0.1 <0.1

1,0‐2,0 F

Fyllning sågspån, rutten ägglukt, ingen 
föroreningslukt bara surt

2,0‐2,2 Le Lös lera 2.0-2.2 61,4 7,3 230 11 0,34 15 40 58 0,011 31 72 110 <3 <5 <10 <10 26 <10 <1 <1 <1 <0.03 <0.05 <0.08 <0.003 <0.1 <0.1 <0.1

19 0‐0,5 F/GrSa Rödaktig övergående i brunt

0,5‐1,5 F/StGrSa Mörkbrun, grövre mtrl, mycket sten 0.5-1.0 90,2 <2.2 38 120 <0.17 2,9 10 11 0,042 5,7 12 71 <3 <5 <10 <10 <10 <10 <1 <1 <1 0,084 3,8 4,1 <0.003 <0.1 <0.1 <0.1

1,5‐2,2 F/SaGr Sopor, svart mtrl, metall, glas, trä, block 1.0-2.0 66,6 24 210 220 3,1 13 69 33 0,54 37 36 2300 <3 <5 <10 <10 63 <10 <1 2,4 3,7 1,1 15 8,8 <0.003 <0.1 <0.1 <0.1

2.0-2.2 66,7 7,2 190 14 0,3 19 41 67 0,012 37 78 130 <3 <5 <10 <10 <10 <10 <1 <1 <1 0,49 0,67 <0.08 <0.003 <0.1 <0.1 <0.1
2,2‐2,5 Le Grå

20 0‐0,2 F/Sa+Mu Mörkt brun, matjord 0-0.2 78,2 2,2 38 14 0,24 2,2 15 6,2 0,017 4 6,7 92 - - - - - - - - - <0.03 0,38 0,59 - - - -

0,2‐1,0 F/SaGrStBl
Brun, grov fyllning, inslag av betong och 
asfalt, ingen lukt 0.2-1.0 84,3 5 43 58 0,32 3,8 50 9,5 0,053 8,5 16 120 - - - - - - - - - 0,13 4 5,2 - - - -

1,0‐1,5 F/Sa Gråaktig, inget prov

1,5‐1,9 F/SaGr

Sopor, svart mtrl, trärester, metall, plast, svag
oljelukt 1.5-1.9 42,1 12 140 120 0,5 5,2 150 24 0,38 15 20 660 <3 <5 <10 <10 81 <10 <1 <1 1,1 0,23 3,5 3,8 <0.003 <0.1 <0.1 <0.1

1,9‐2,2 Le Grå lera, vassrester 1.9-2.2 60 6,9 210 13 0,43 16 38 57 0,039 31 69 140 <3 <5 <10 <10 24 <10 <1 <1 <1 <0.03 <0.05 <0.08 <0.003 <0.1 <0.1 <0.1

21 0‐0,5 F/GrSa Rödaktig ny fyllning 0-0.5 90,6 3 21 24 0,19 1,8 11 5,4 0,014 3,6 5,8 64 - - - - - - - - - 0,031 1,7 3 - - - -

0,5‐1,2 F/SaGr Inslag av stockar och träbitar 0.5-1.2 91,7 3,8 42 13 <0.18 2,7 9,8 10 0,026 5 11 51 <3 <5 <10 <10 15 <10 <1 <1 3,7 0,8 9,7 11 <0.003 <0.1 <0.1 <0.1

1,2‐2,0 F/SaGr Svart mtrl, flaskor, träbitar, järnskrot 1.2-2.0 68,6 25 190 59 0,69 5,9 300 24 0,26 19 22 450 <3 <5 <10 <10 28 <10 <1 <1 1,8 0,4 4,1 5,8 0,0035 <0.1 <0.1 <0.1
2,0‐2,5 Le Ingen lukt

22 0‐0,3 F/SaGr Rödaktig ny fyllning, krossmaterial 0-0.3 92,4 3,3 12 18 <0.15 1,1 6,1 3,5 0,012 1,6 2,5 56 - - - - - - - - - <0.03 0,51 0,56 - - - -

0,3‐1,3 F/SaGrStBl Mörkbrun, inslag av block 0.3-1.3 89,5 2,9 37 14 0,17 3,4 10 9,6 0,041 6,3 13 46 <3 <5 <10 <10 11 <10 <1 <1 1,5 0,36 7,2 7,3 <0.003 <0.1 <0.1 <0.1

1,3‐2,0 F/SaGrSt+Le Mörkbun, lerig 1.3-2.0 78,4 5,8 44 20 0,24 4,3 14 13 0,056 8,2 17 77 <3 <5 <10 <10 30 <10 <1 <1 <1 0,42 2,5 2,4 <0.003 <0.1 <0.1 <0.1

2,0‐2,2 Org mat Vassrester
2,2‐2,5 Le Grå

23 0‐0,5 F/SaGr Rödaktig ny fyllning, krossmaterial 0-0.5 91,1 2,5 12 16 <0.17 1,1 6,9 3,6 <0.01 1,8 3,2 54 - - - - - - - - - <0.03 0,33 0,64 - - - -

0,5‐1,5 F/SaGr Byggavfall, tegel, metall, betong, trä 0.5-1.5 87,1 4,8 71 26 0,3 3,1 29 8,1 0,049 5,5 11 170 <3 <5 <10 <10 14 <10 <1 <1 <1 0,096 2,2 2,6 <0.003 <0.1 <0.1 <0.1

1,5‐2,2 F/SaGr Sopor + byggavfall, metall, trä, flaskor 1.5-2.2 14 67 35 <0,2 5,8 43 12 0,13 11 17 210 <0,1 1 3,82 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <50 <10 <50 <5 <5 5,5 32

2,2‐2,5 Le Blågrå, lös, ingen lukt 2.2-2.5 52,7 7,9 230 14 0,35 20 53 78 0,013 41 93 140 <3 <5 <10 <10 18 <10 <1 <1 <1 <0.03 <0.05 <0.08 <0.003 <0.1 <0.1 <0.1

< KM

KM-MKM

MKM-2MKM

2MKM-5MKM

5MKM-FA

>FA

Metaller Fraction oilMineral oilAromater PAH BETEXAlifater



Sammanställning övre fyllning 0-1,0m

Ämne 10b 13a 14 14 15 15 16 17 17 18 19 20 20 21 21 22 22 23 23

KM MKM 2MKM 5MKM FA 0,7-1,0 0-1,0 0-0.5 0.5-1.2 0-0.7 0.7-1.0 0-0.8 0-0.5 0.5-1.1 0-0.3 0.5-1.0 0-0.2 0.2-1.0 0-0.5 0.5-1.2 0-0.3 0.3-1.3 0-0.5 0.5-1.5

Torrsubstans 88,6 84,7 92,8 90,4 89,4 63,9 65 92 90,2 78,2 84,3 90,6 91,7 92,4 89,5 91,1 87,1

Arsenik, As 10 25 50 125 1000 15 4 3,4 <1.8 <2.1 4,9 5,8 2,7 3,6 2,4 <2.2 2,2 5 3 3,8 3,3 2,9 2,5 4,8

Barium, Ba 200 300 600 1500 10000 - - 51 8,5 16 30 63 140 38 26 38 38 43 21 42 12 37 12 71

Bly, Pb 50 400 800 2000 2500 42 120 86 2,6 66 5,1 13 17 23 19 120 14 58 24 13 18 14 16 26

Kadmium, Cd 0,5 15 30 75 1000(100) 3,4 0,7 <0.16 <0.14 <0.17 <0.15 <0.17 0,81 0,24 <0.17 <0.17 0,24 0,32 0,19 <0.18 <0.15 0,17 <0.17 0,3

Kobolt, Co 15 35 70 175 2500(100) - - 2,7 1,5 2,4 4,5 5,7 2,8 3,3 2,6 2,9 2,2 3,8 1,8 2,7 1,1 3,4 1,1 3,1

Koppar, Cu 80 200 400 1000 2500 94 57 6,8 4 8,1 26 15 62 19 7,7 10 15 50 11 9,8 6,1 10 6,9 29

Krom, Cr 80 150 300 750 10000 29 16 7,8 2,7 7,9 9,5 18 11 8,6 7,7 11 6,2 9,5 5,4 10 3,5 9,6 3,6 8,1

Nickel, Ni 40 120 240 600 1000(100) 81 9 5 2,9 3,9 8,5 11 6,3 6,1 4,6 5,7 4 8,5 3,6 5 1,6 6,3 1,8 5,5

Vanadin, V 100 200 400 1000 10000 - - 9,3 4,3 8,9 11 22 10 11 10 12 6,7 16 5,8 11 2,5 13 3,2 11

Zink, Zn 250 500 1000 2500 2500 300 510 39 13 47 50 51 200 97 44 71 92 120 64 51 56 46 54 170

Kvicksilver, Hg 0,25 2,5 5 12,5 1000(500) <0,05 0,06 0,018 <0.01 0,024 <0.01 0,019 0,32 0,073 <0.01 0,042 0,017 0,053 0,014 0,026 0,012 0,041 <0.01 0,049

Bensen 0,012 0,04 0,08 0,2 -1000 - - - <0.003 - <0.003 - - <0.003 - <0.003 - - - <0.003 - <0.003 - <0.003

Toluen 10 40 80 200 - - - <0.1 - <0.1 - - <0.1 - <0.1 - - - <0.1 - <0.1 - <0.1

Etylbensen 10 50 100 250 - - - <0.1 - <0.1 - - <0.1 - <0.1 - - - <0.1 - <0.1 - <0.1

Xylener 10 50 100 250 - - - <0.1 - <0.1 - - <0.1 - <0.1 - - - <0.1 - <0.1 - <0.1

Alif >C5-C8 12 80 160 400 - - - <3 - <3 - - <3 - <3 - - - <3 - <3 - <3

>C8-C10 20 120 240 600 1000 - - - <5 - <5 - - <5 - <5 - - - <5 - <5 - <5

>C10-C12 100 500 1000 2500 - - - <10 - <10 - - <10 - <10 - - - <10 - <10 - <10

>C12-C16 100 500 1000 2500 10000 - - - <10 - <10 - - <10 - <10 - - - <10 - <10 - <10

>C16-C35 100 1000 2000 5000 10000 - - - <10 - <10 - - 57 - <10 - - - 15 - 11 - 14

summa >C5-C16 100 500 1000 2500 - - - <10 - <10 - - <10 - <10 - - - <10 - <10 - <10

Arom >C8-C10 10 50 100 250 1000 - - - <1 - <1 - - <1 - <1 - - - <1 - <1 - <1

 >C10-C16 3 15 30 75 1000 - - - <1 - <1 - - <1 - <1 - - - <1 - <1 - <1

>C16-C35 10 30 60 150 - - - <1 - <1 - - <1 - <1 - - - 3,7 - 1,5 - <1

PAH-L 3 15 30 75 - - 0,033 <0.03 0,2 0,19 0,047 <0.03 0,063 0,077 0,084 <0.03 0,13 0,031 0,8 <0.03 0,36 <0.03 0,096

PAH-M 3 20 40 100 - - 1,1 <0.05 5,8 0,05 3,6 0,31 1,7 0,7 3,8 0,38 4 1,7 9,7 0,51 7,2 0,33 2,2

PAH-H 1 10 20 50 - - 1,5 <0.08 14 <0.08 3,7 0,79 2,4 2 4,1 0,59 5,2 3 11 0,56 7,3 0,64 2,6

Riktvärde/Naturvårdsverket



BILAGA 3-2

Sammanställning äldre fyllning, ca 1,0-2,0 m
Ämne

KM MKM 2MKM 5MKM FA 1a 4c 6e 7b 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23

1,0-2,0 1,5-2,5 1,5-2,0 1,0-2,0 1,2-1,6 1-1,7 0,8-1,5 1,5-1,8 1,1-1,8 0,3-2,0 1,0-2,0 1,5-1,9 1,2-2,0 1,3-2,0 1,5-2,2

Torrsubstans 86,4 42,2 89,4 56,2 26,2 49,8 66,6 42,1 68,6 78,4 45

Arsenik, As 10 25 50 125 1000 - 42 - 4 19 18 2,9 230 <2,5 2,9 24 12 25 5,8 1,3

Barium, Ba 200 300 600 1500 10000 - - - - 270 980 34 210 38 49 210 140 190 44 67

Bly, Pb 50 400 800 2000 2500 - 250 - 45 3400 130 12 420 5,8 19 220 120 59 20 35

Kadmium, Cd 0,5 15 30 75 1000(100) - 3,7 - 4,3 0,98 1,5 0,22 0,99 <0,40 <0,40 3,1 0,5 0,69 0,24 0,98

Kobolt, Co 15 35 70 175 2500(100) - - - - 13 17 4 73 <1,1 2,4 13 5,2 5,9 4,3 5,8

Koppar, Cu 80 200 400 1000 2500 - 330 - 42 170 210 8 300 12 26 69 150 300 14 43

Krom, Cr 80 150 300 750 10000 - 48 - 21 46 17 12 110 2,5 8,8 33 24 24 13 12

Nickel, Ni 40 120 240 600 1000(100) - 70 - 9 34 31 7,6 200 <2,1 8,1 37 15 19 8,2 11

Vanadin, V 100 200 400 1000 10000 - - - - 14 37 17 5,8 2,9 9,4 36 20 22 17 17

Zink, Zn 250 500 1000 2500 2500 - 3700 - 360 820 4700 50 220 54 79 2300 660 450 77 210

Kvicksilver, Hg 0,25 2,5 5 12,5 1000(500) - - - - 0,8 0,72 0,013 0,39 0,062 0,025 0,54 0,38 0,26 0,056 0,13

Bensen 0,012 0,04 0,08 0,2 1000 0,08 0,12 <0,05 - 0,022 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,0035 <0,003 <0,020

Toluen 10 40 80 200 0,073 0,31 <0,05 - 0,026 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,02

Etylbensen 10 50 100 250 <0,05 <0,05 <0,05 - 0,044 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,02

Xylener 10 50 100 250 <0,3 0,35 <0,3 - 0,48 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,04

Alifater >C5-C8 12 80 160 400 - - - - <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3

Alifater >C8-C10 20 120 240 600 1000 - - - - <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Alifater >C10-C12 100 500 1000 2500 - - - - <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Alifater >C12-C16 100 500 1000 2500 10000 - - - - <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Alifater >C16-C35 100 1000 2000 5000 10000 670 2260 - - 110 24 430 250 130 63 81 28 30

Alifater summa >C5-C16 100 500 1000 2500 58 2744 <50 - <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Aromater >C8-C10 10 50 100 250 1000 <2 <2 - - <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Aromater >C10-C16 3 15 30 75 1000 - - - - 1,1 <1 5,8 <1 <1 2,4 <1 <1 <1

Aromater >C16-C35 10 30 60 150 702 2660 - - 2,1 1,2 5,2 <1 <1 3,7 1,1 1,8 <1

Minerlaoljor >C6-C10 16 <10*

Minerlaoljor >C10-C12 170 * <5 *

Minerlaoljor >C12-C16 250 * <5 *

Minerlaoljor >C16-C21 1800* 5,5*

Mineraloljor >C21-C40 26000* 32*

Mineraloljor summa >C10-C40 28000* <50*

 Mineraloljor summa >C6-C40 28000 * <50 *

PAH-L,summa 3 15 30 75 1000 - - - - 53 0,51 0,06 0,33 <0,03 0,23 1,1 0,23 0,4 0,42 <0,1

PAH-M,summa 3 20 40 100 1000 2,79 8,62 <0,1 - 827 3,2 4,9 5,1 0,2 1,1 15 3,5 4,1 2,5 1

PAH-H,summa 1 10 20 50 100 1,49 2 <0,1 - 450 5 6,4 2,1 0,34 2,8 8,8 3,8 5,8 2,4 3,82

Naftalen 16 <50

2,4+2,5 dimetylfenol 3,7 <0,1

Total kresol 4,4 <0,2

Fenol 0,41 <0,1

Summa fenol och kresoler 1,5 5 10 25 8,51 <0,4

n-propylbensen 0,17 <20

Isopropylbensen 0,1 <20

1,3,5-trimetylbensen 0,56 <20

1,2,4-trimetylbensen 1,2 <20

sec-butylbensen 0,09 <20

n-butylbensen 0,12 <20

4-isopropyltoluen 0,27 0,061

2-metylnaftalen 24 <0,1

Carbazole 66 <0,1

Dibenzofuran 24 <0,1

Koldisulfid 0,062 <0,02

* Summa aromater och alifater

Provets märkning djup i meter under markytaRiktvärde/Naturvårdsverket



BILAGA 3-3

Sammanställning underliggande lerlager, ca 2-2,5 m
Ämne

KM MKM 2MKM 5MKM FA 10e 11c 18 19 20 23

2,5-3,0 2,0-2,2 2.0-2.2 2.0-2.2 1.9-2.2 2.2-2.5

Torrsubstans  -  - 61,4 66,7 60 52,7

Arsenik, As 10 25 50 125 1000  -  - 7,3 7,2 6,9 7,9

Barium, Ba 200 300 600 1500 10000  -  - 230 190 210 230

Bly, Pb 50 400 800 2000 2500  -  - 11 14 13 14

Kadmium, Cd 0,5 15 30 75 1000(100)  -  - 0,34 0,3 0,43 0,35

Kobolt, Co 15 35 70 175 2500(100)  -  - 15 19 16 20

Koppar, Cu 80 200 400 1000 2500  -  - 40 41 38 53

Krom, Cr 80 150 300 750 10000  -  - 58 67 57 78

Nickel, Ni 40 120 240 600 1000(100)  -  - 31 37 31 41

Vanadin, V 100 200 400 1000 10000  -  - 72 78 69 93

Zink, Zn 250 500 1000 2500 2500  -  - 110 130 140 140

Kvicksilver, Hg 0,25 2,5 5 12,5 1000(500)  -  - 0,011 0,012 0,039 0,013

Bensen 0,012 0,04 0,08 0,2 -1000  -  - <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

Toluen 10 40 80 200  -  - <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Etylbensen 10 50 100 250  -  - <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Xylener 10 50 100 250  -  - <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Alifater >C5-C8 12 80 160 400  -  - <3 <3 <3 <3

Alifater >C8-C10 20 120 240 600 1000  -  - <5 <5 <5 <5

Alifater >C10-C12 100 500 1000 2500  -  - <10 <10 <10 <10

Alifater >C12-C16 100 500 1000 2500 10000  -  - <10 <10 <10 <10

Alifater >C16-C35 100 1000 2000 5000 10000  -  - 26 <10 24 18

Alifater summa >C5-C16 100 500 1000 2500  -  - <10 <10 <10 <10

Aromater >C8-C10 10 50 100 250 1000  -  - <1 <1 <1 <1

Aromater >C10-C16 3 15 30 75 1000  -  - <1 <1 <1 <1

Aromater >C16-C35 10 30 60 150  -  - <1 <1 <1 <1

PAH-L,summa 3 15 30 75  -  - <0.03 0,49 <0.03 <0.03

PAH-M,summa 3 20 40 100  -  - <0.05 0,67 <0.05 <0.05

PAH-H,summa 1 10 20 50  -  - <0.08 <0.08 <0.08 <0.08

Bifenyl <0,005 0,013  -  -  -  -

Dibensofuran <0,01 0,03  -  -  -  -

Alfa endosulfan <0,01 <0,01  -  -  -  -

Alfa-Chlordan <0,002 <0,01  -  -  -  -

Riktvärde/Naturvårdsverket Provets märkning djup i meter under markyta



Porgasmätning

Uppdragsnummer: 1553929000

Uppdragsnamn: Rönnbergs torg inför exploat. Syfte: Prgasmätning av flyktiga ämnen

Provtagningsmetod: Aktiv pumpning av porluft i installerade porluftsspetsar Provtagare: Peter Olsson

Observationer (väder mm.): Klart + 15 grader 

Phocheck Deponigasmätare LAB Notering:

Prov Djup PID CH4 CO2 O2 P

1 0,8 0,1 0,8 0 20,7 1024 Fyllning krossmaterial SaGr

2 0,8 0,2 0,8 9,3 6,7 1024 x Fyllning krossmaterial SaGr

3 0,8 0 0,8 4,6 13,6 1024 Fyllning Mn

4 0,8 0,6 0,8 4,3 4,6 1024 x Fyllning GrSa

5 0,8 0,1 0 9 14,6 1024 Fyllning SaGr+Mu övergående i sågspån

6 0,8 0,2 0 1,9 20 1024 x Fyllning SaGr+Mu

7 0,8 0,2 0 2,3 19,9 1024 x Grovfyllning StBlGr

8 0,8 0,1 0 3,8 19 1024 Fyllning SaGr+Mu

Bildnr Datum:2013-10-03
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