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1 OBJEKT

Planer finns att exploatera fastigheten Räfsan 3 för bostadsbebyggelse. Området utgör en del av
detaljplan för Räfsan 3 samt del av Nävertorp 5:1, Duvestrand – norra del i Katrineholms kommun.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 30 nya enbostadshus i form av parhus, radhus och
friliggande villor.

Figur 1. Detaljplan Räfsan 3 Dnr PLAN 2020.6 daterad 2021-02-03

Figur 2. Exploateringsskiss OBOS daterad 2020-10-08
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2 UPPDRAG

WSP har på uppdrag av Entreprenadstruktur Sverige AB, genomfört en översiktlig miljöteknisk
markundersökning för aktuellt område. I denna handling redovisas dokumentation utav en
markundersökning omfattande provtagning av jord och grundvatten utförd av Entreprenadstruktur
samt av WSP. Arbetet omfattar även en förenklad riskbedömning genom utvärdering av
laboratorieresultat utifrån jämförelse med gängse gällande riktvärden.

3 BAKGRUND OCH SYFTE

Syftet med denna översiktliga miljötekniska markundersökning är att utreda föroreningssituationen
inom fastigheten Räfsan 3 i detaljplaneskedet.
Undersökningen ska ligga till grund för

· Översiktligt utreda eventuella markföroreningar och i förekommande fall halter och utbredning
av dessa ämnen i mark.

· Översiktligt utreda eventuella föroreningar i grundvattnet.
· Översiktligt utreda eventuell påverkan från tidigare närliggande industriverksamhet

(trävaruhandel och handelsträdgård).
· Översiktligt bedöma spridnings- och exponeringsrisker för eventuella föroreningar i förhållande

till tillgängliga riktvärden och omgivningsförutsättningar (förenklad riskbedömning).
· Utgöra översiktligt underlag för masshantering i samband med planerad exploatering av

området.

I Länsstyrelsen samrådsyttrande påtalar de att det finns för litet underlag för att kunna bedöma om
fastigheten är påverkad av de historiska verksamheterna i närheten: trävaruaffären med sågverk i
öster eller handelsträdgården i norr. För att tillgodose Länsstyrelsens begäran om utredning av
eventuell påverkan från omkringliggande tidigare verksamheter har denna undersökning gjorts.

Redovisade undersökningar är översiktliga med provtagningsstrategi och urval av analyser baserat på
erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Av naturliga skäl kan det inte uteslutas att det
finns förorening i punkter/områden som inte har undersökts eller att det förekommer ämnen och
föreningar som inte analyserats.

4 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNING

Underlag som legat till grund för utredningen har varit:

· Detaljplan för Duvestrand – norra delen, fastigheterna Räfsan 3 och del av Nävertorp 5:1,
Katrineholms kommun

· Samrådsyttrande från Länsstyrelsen i Södermanlands län; 2021-03-11, Dnr. 402-1266-2021
· PM Potentiella markföroreningar inom detaljplan för Duvestrand , Katrineholm. WSP

10318750, 2021-04-16.

Länsstyrelsen har inte något MIFO-objekt registrerat inom fastigheten Räfsan 3. Däremot finns ett
EBH-objekt öster om Räfsan 3; på fastigheten Lien 2 där det varit en trävaruaffär och sågverk.
Dessutom har det ca 170 meter i nordostlig riktning bedrivits en handelsträdgård med stor
verksamhet.
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5 TIDIGARE OCH BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Området har varit planlagt för bostadsändamål sedan slutet av 1960-talet men på Räfsan 3 har det
enbart varit skogsmark varav delar klassas som ”visst naturvärde” och ska bevaras.

Figur 3. Området idag (källa: Google Earth).

I de historiska flygbilderna kan man se att omkringliggande fastigheter, där handelsträdgården och
trävaruhandeln legat, har omarbetats med nya byggnader och rivningar ett flertal omgångar, se bilaga
1.

5.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET
Marken är relativt kuperad i planområdet och topografin varierar mellan +45 och +50. Terrängen inom
Räfsan 3 ligger lite högre än omgivningen och lutar generellt från norr till söder och utgörs av
storblockig lövblandskog.

5.2 GEOLOGI OCH JORDLAGERFÖRHÅLLANDEN
I planbeskrivning Detaljplan för Duvestrand redovisas följande geotekniska förhållande för områden:

Jordlagerföljden i den norra delen av området består av dyig torv (0,5-1 m) på silt (1m), på siltig lera
(0,5 m) på morän (0-6 m).

Sydvästra delen av området består av dyig torv (0,5 m) på silt (1m), på grusig, sandig morän (0,5-4
m).

Den sydöstra delen av området består generellt av morän (0,7-3m).
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6 GENOMFÖRANDE AV MARKUNDERSÖKNING

6.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR JORD OCH GRUNDVATTEN
Jord

Jordprovtagning har skett vid två tillfällen: 2021-05-03 och 2021-09-27. Den första provtagningen
utfördes av Entreprenadstruktur i handgrävda gropar ner till 0,5 meter i marken i 5 provpunkter. Alla
proverna analyserades. Den andra provtagningen utfördes av Skårby Kärnborrning AB med
skruvprovtagning med borrbandvagn i 5 provpunkter ner till stopp på block eller förmodat berg.

Enligt fältnoteringarna (bilaga 2a) utgörs jordarterna av torv, sand, silt, lera ovanpå morän och berg.
Provtagningen har utförts till stopp på berg eller block ner till mellan 1 och 6 meter under markytan.

Inga misstankar om förorening pga. lukt, färg, byggrester eller annat avfall noterades vid fältarbetet.

7 prover togs ut för analys vid provtagningen 2021-09-27 och tillsammans med de prover som togs ut
av Entreprenadstruktur i maj har totalt 12 st delprover analyserats på laboratorium. I
fältanteckningarna är noterat vilka prover som tagits ut för analys från provtagningen i september och
vilka analyser som utförts, se bilaga 2a. Alla analysresultat av jord presenteras i bilaga 3a.

Provtagningspunkternas läge i plan redovisas i figur 4 och på ritning N201-1.

Figur 4. Provpunkter i plan. För större skala se ritning N201-1.
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Grundvatten

Två grundvattenrör installerades 2021-10-27 i norra; GV 2, respektive södra; GV 1, delen av
fastigheten. Rören var 1” tvättade stålrör med 0,5 m filterspets. Rörspetsen har installerades mot
förmodat berg.

Urspolning av rören skedde vid installationen med högtryckspump och funktionstest visade på
mellansnabb tillrinning. Provtagning av grundvatten har utförts av WSP 2021-09-29, se
fältanteckningar i bilaga 2b. Vatten från båda rören har analyserats på laboratorium och presenteras i
bilaga 3b.

På grund av felhantering (dålig tvättning) av stålrören blev det tvunget att sätta nya grundvattenrör.
2021-10-26 sattes två nya PEH 50 rör bredvid de tidigare stålrören. PEH-rören sattes med
foderrörsborrning ner till bergytan. Omsättning skedde av WSP 2021-10-28 och provtagning den
2021-10-29.

6.2 GRUNDVATTENNIVÅER
Inmätning av grundvattennivå gjordes 2021-10-22 av WSP. Då låg grundvattennivån i GV 1 (Södra
röret) på + 42,94 och i GV 2 (Norra röret) på + 43,35.

Vid installationen av PEH-rören mättes grundvattennivån i GV1 på +42,94 och i GV 2 på +43,45 av
Skårbymaskinborrning.

Uppmätta grundvattennivåer indikerar strömningsriktning från norr till söder, vilket är i linje med
grundvattnets huvudsakliga strömningsriktning mot mot Duveholmssjön som ligger ca 200 m söder om
området.
Höjdsystem RH2000 och Koordinatsystem SWEREF99 1630.
Nivåerna presenteras i bilaga 4.

6.3 PROVHANTERING
Prover av jord togs ut och förvarades i provkärl erhållna från laboratorium (diffusionstäta plastpåsar
förslutna med buntband). Grundvattenprover togs ut i kärl för aktuell analys erhållna från laboratorium.
Proverna förvarades kallt och mörkt inför och under transport till laboratorium.

6.4 LABORATORIEANALYSER
Laboratorieanalyser av proverna tagna i maj 2021 har utförts på SGS Analytics i Linköping och
proverna från september 2021 har utförts på Eurofins Environment Testing Sweden AB. Båda är
ackrediterade av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) enligt SS-EN ISO/IEC
17025.

Totalt har 12 jordprover och 2 vattenprover från 2 grundvattenrör analyserats på laboratorium på
petroleumkolväten, PAH, PCB och metaller. Ett vattenprov analyserades på pentaklorfenol med
avseende på den trävaruindustri som legat på grannfastigheten och ett vattenprov analyserades på
innehåll av bekämpningsmedel; polära pesticider, utifrån närheten till den tidigare närliggande
handelsträdgården.

6.5 AVSTEG FRÅN PROVTAGNINGSPLANEN
Grundvattenröret GV 2 var tänkt att installeras i punkten BH 3 men flyttades på grund av hög bergnivå
i BH 3 till en lägre punkt (BH 2) där förutsättningen att få ut grundvattenprov var bättre.
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7 ANALYSER JORD

7.1 GENERELLA RIKTVÄRDEN OCH RIKTLINJER JORD
Resultaten från laboratorieanalyser av jord jämförs med Naturvårdsverkets (2009, rev. 2016) generella
riktvärden för jord som underlag för eventuellt saneringsbehov samt för hantering av
överskottsmassor. Som komplement för masshanteringen jämförs även resultatet mot riktvärden för
mindre än ringa risk (MRR) framtagna av Naturvårdsverket för bedömning om återvinning av avfall i
anläggningsarbeten (Naturvårdsverket, 2010) samt Avfall Sveriges (2019) Uppdaterade
bedömningsgrunder för förorenade massor med rekommenderade koncentrationsgränser för farligt
avfall (FA).

Faktaruta Naturvårdsverkets generella riktvärdesscenarier, MRR, KM och MKM

Naturvårdsverkets riktvärden är uppdelade i två typer av markanvändning:
Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning. Marken ska t.ex. kunna
användas till bostäder, daghem, odling etc. Grundvatten skyddas som naturresurs inom området och ska kunna
användas till dricksvatten. De exponerade grupperna antas vara barn, vuxna och äldre som lever inom området
under en livstid. De flesta typer av markekosystem skyddas. Ekosystem i närbeläget ytvatten skyddas.

Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av markanvändning. Marken kan t.ex.
användas för kontor, industrier eller vägar. Grundvattnet skyddas som naturresurs 200 m nedströms området. De
exponerade grupperna antas vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid samt barn
och äldre som tillfälligt vistas inom området. Vissa typer av markekosystem skyddas. Ekosystemet i närbeläget
ytvatten skyddas.
Som komplement för masshanteringen jämförs även resultatet mot riktvärden för:
Mindre än ringa risk (MRR): Naturvårdsverket har tagit fram haltgränser för 13 ämnen när risken för
föroreningsskada vid återvinningen av schaktmassor kan anses vara mindre än ringa (MRR). Gränser finns för
både totalhalter samt utlakningsegenskaper på kort och lång sikt. Gränserna för MRR är framtagna med hänsyn
till att föroreningshalterna och användningen av materialet ska medföra mindre än ringa risk för föroreningsskada.
Massor som uppfyller MRR kan därmed i de flesta fall användas utan föregående anmälan till tillsynsmyndighet.

7.2 RESULTAT FRÅN LABORATORIEANALYS AV JORD
Uppmätta halter i utförda laboratorieanalyser av jord har jämförts mot Naturvårdsverkets generella
riktvärden. Samtliga analysresultat och jämförelse med generella riktvärden redovisas i bilaga 3a.

Generellt är föroreningshalterna under riktvärdena för MRR. Endast i ett prov har en halt av bly strax
över KM noterats. Halten underskrider MKM. I samma prov är halten kadmium mellan haltgränsen för
MRR och KM.

8 ANALYSER GRUNDVATTEN

8.1 JÄMFÖRVÄRDEN GRUNDVATTEN
Resultaten från laboratorieanalyser av grundvatten jämförs med SGUs bedömningsgrunder för
grundvatten, Holländska riktvärden (RIVM) samt SPIs riktvärden för grundvatten.
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8.2 RESULTAT FRÅN LABORATORIEANALYS AV GRUNDVATTEN
De flesta analysresultat är under detektionsgränsen för analysmetoden och därmed långt under
jämförvärdena.

I den första provtagningsomgången, 2021-09-29, analyserades oljekolväten, PAH, metaller,
bekämpningsmedel och träimpregneringsmedel (Pentaklorfenol). Halterna av PAH:er,
bekämpningsmedel och impregneringsmedel var under detektionsgränsen för analysmetoden.
Metallhalterna var mycket låga, utom för nickel som visade halter över SGUs jämförvärde för ”mycket
hög halt”.
Halter av alifater noterades i båda rören vilket misstänks härröra från att stålrören inte tvättats
tillräckligt bra från drag- och skärolja från tillverkningen av stålrören.

För att utreda om de höga halterna av nickel och alifater kom från stålrören installerades nya
grundvattenrör av PEH 50. Från provtagningsomgången 2021-10-29 ur de nya PEH-rören
analyserades oljekolväten, PAH och metaller. Alla halter av oljekolväten och PAH:er var under
riktvärdena denna omgång. Metallerna visade på låga halter, utom arsenik i GV 1 som sticker ut över
SGU:s kriterie för ”hög halt” men ligger långt under Livsmedelverkets nivå för dricksvatten. Enligt
SGU:s Biogeokemiska karta är halten arsenik generellt lite hög i Katrineholmsområdet, se bilaga 7,
vilket sannolikt har en naturlig förklaring.

Samtliga analysresultat och jämförelse med tillämpliga riktvärden redovisas i bilaga 3b.

9 SAMLAD BEDÖMNING AV
FÖRORENINGSSITUATIONEN

Utförda undersökningar av jord visar inte på några föroreningar över haltgränsen för bostadsändamål.
Den blyhalt som ligger strax över KM-gränsen är en utstickare som inte kan anses som representativ
för platsen. Medelhalten i massorna underskrider KM.

Massorna underskrider också halten för MRR med fri hantering och återanvändning, utan anmälan till
tillsynsmyndigheten. Däremot har det översta torvskiktet 0-0,3 m, en organisk halt (TOC) som
överskrider mottagningskraven hos de flesta deponier.

Grundvattenproverna understiger alla relevanta jämförvärden. Halterna alifater och nickel i stålrören
härrör högst troligt från rörmaterialet då analyserna ur PEH-rören inte uppvisar dessa halter.

10 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

Undersökningarna av jord och grundvatten visar på halter under generella riktvärden och
jämförvärden. Inga föroreningar från de tidigare omkringliggande verksamheterna; handelsträdgården
och trävaruhandeln, har detekterats i analyserna. I och med att detaljplaneområdet ligger högre än de
omgivningar där verksamheterna bedrivits gör det också till osannolikt att föroreningar ska
transporteras till område med grundvattenströmningen.

Baserat på utförda undersökningar föreligger inget saneringsbehov av fastigheten och WSPs
bedömning är att fastigheten Räfsan 3 är lämplig för bostadsändamål.
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VI ÄR WSP

WSP Sverige AB
121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7
T: +46 10-722 50 00
wsp.com

WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag
inom samhällsutveckling. Med cirka 50 000 medarbetare i
över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för
att framtidssäkra världen.

Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa lösningar för en mänsklig,
trygg och välfungerande morgondag. Så tar vi ansvar för framtiden.

wsp.com
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