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Sammanfattning
I förbindelse med upprättande av en ny detaljplan inom Säfstaholms slottsområde i
Vingåkers kommun har Structor Miljöpartner AB utfört två miljötekniska
markundersökningar under perioden 2020–2021. De berörda fastigheterna är Åsen 2:6,
Bielke 1, Orangeriet 4 och 5 samt delar av Säfstaholm 2:325. Syftet med
markundersökningarna är att undersöka om fastigheterna är förorenade. Undersökningen
har utförts både med hjälp av en borrbandvagn och genom provgropsgrävning för hand.
Inom området där det har bedrivits handelsträdgårdsverksamhet har det påträffats
bekämpningsmedel i 5 av 15 samlingsprover. Bekämpningsmedel i alla prover ligger
under riktvärdet för KM. I ett prov som tagits i ett växthus vid en tidigare undersökning
(2015) påträffades det DDT strax över riktvärdet för KM, men långt under riktvärdet för
hälsa.
Två grundvattenprover togs ut inom handelsträdgårdens område och i ett av dessa
detekterades det en nedbrytningsprodukt till bekämpningsmedlet terbutylazin. Halten
ligger strax över riktvärdet för dricksvatten.
Analysresultatet visar att prover tagna inom hela detaljplaneområdet med avseende på
metaller i huvudsak ligger under befintliga riktvärden baserat på 17 analyserade prover.
Endast kadmium har detekterats i en halt strax över KM i ett prov i det östra området.
Vid analys av organiska ämnen påträffades kolväten över KM men under MKM i 3 av 14
samlingsprover. Samtliga av dessa prover togs i det östra området.
Övriga analyserade parametrar detekterades inte i halter över riktvärden i några prover.
Vid beräkning av platsspecifika riktvärden när man tar bort dricksvattenintag, vilket inte
bedöms vara aktuellt för området, är det endast alifater >C16-C35 som överstiger KM.
Styrande för riktvärdena bedöms vara skydd av markmiljö.
Påträffade halter bedöms inte utgöra ett problem baserat på riktvärden med avseende på
människors hälsa. Den utförda undersökningen utesluter inte att det kan förekomma
okända föroreningar inom detaljplaneområdet. Detaljplaneändringen bedöms dock vara
genomförbar baserat på människors hälsa och miljön, grundat på känd information
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1. STRUCTORS UPPDRAG
1.1. Bakgrund
Vingåkers kommun håller på att ta fram en ny detaljplan inom Säfstaholms slottsområde
med omnejd. För att bedöma om en ny detaljplan är lämplig behöver bland annat en
miljöteknisk markundersökning utföras.
Structor Miljöpartner AB har fått i uppdrag av Vingåkers kommun att utföra en översiktlig
miljöteknisk markundersökning inom aktuell detaljplan. Structor Miljöpartner har
tidigare tagit fram en provtagningsplan som har följts under fältarbetet (Structor, 2020).
Områdets geografiska placering visas i Figur 1 och 2.
I denna rapport presenteras den utförda översiktliga miljöteknisk markundersökningen
och dess resultat.

Figur 1. Översiktlig karta med undersökningsområdets ungefärliga placering (Källa:
www.eniro.se 2020-04-08).

Miljöundersökning Säfstaholms slottsområde
Uppdrag: 8893
2021-04-29 s 6 (26)

Figur 2. Ortofoto över området, som visar Säfstaholms slottsområde med omnejd och
fastighetsgränser (Källa: lantmateriat.se 2020-04-08).

2. SYFTE
Syftet med den översiktliga miljötekniska markundersökningen är att undersöka om
fastigheterna är förorenade genom jord- och grundvattenprovtagning. Undersökningen
omfattar inte provtagning av mark under byggnader, provtagning av byggnadsmaterial i
byggnader eller provtagning av asfalt.
De berörda fastigheterna är Åsen 2:6, Bielke 1, Orangeriet 4 och 5 samt delar av
Säfstaholm 2:325 (Figur 2). Undersökningen av fastigheten Bielke 1 har presenterats i
rapporten ”Miljöteknisk markundersökning, Bielke 1” (Structor, 2021).
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3. OBJEKTBESKRIVNING
Detaljplan Säfstaholms slottsområde omfattar Säfstaholm 13:6 samt intilliggande
fastigheter. Planområdet är ca. 186 550 m2 stort och ligger i nordöstra delen av Vingåkers
tätort i Södermanlands län (Figur 1). I planområdets norra delar finns den numera
nedlagda Ekholmens handelsträdgård och söder om handelsträdgården rinner
Vingåkersån. I den centrala delen av planområdet finns Säfstaholms slott och dess
slottspark. I den sydvästra delen av området på fastigheten Bielke 1 finns en bensinstation,
Qstar Vingåker.
Området är relativt flackt med Vingåkersån och några dammar vid Säfstaholms slott som
lågpunkt. I nordöst och söder finns en svag höjd. Marknivån ligger mellan +40 och +33
m ö.h. Av SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) jordartskarta framgår att naturliga
jordlager i undersökningsområdet utgörs av lera och sandig morän i området (Figur 3).

Figur 3. SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) jordartskarta för undersökningsområdet.
(Källa: SGU – https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html, 2020-04-09)
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3.1. Underlag
För denna miljötekniska undersökning har följande underlag inhämtats och använts:
•

•
•
•
•

Mifo-historik (Metodik för inventering av förorenade områden) från
länsstyrelsens EBH-stöd:
-Objekt: Säfstaholms handelsträdgård, Fastigheter Trädgården 1–35, IDnr.
184582.
-Objekt: Görans Däck och Bilservice, Blixt bilservice, IDnr. F0428-0078.
-Objekt: Q-star automattank, fastighet Bielke 1, IDnr. F0428-0134.
-Objekt: Ekholmens Trädgård AB, Bo Grönt, IDnr. F0428-0157
Kartunderlag från Lantmäteriet (Figur 2, 4 och 5).
Kartunderlag från SGU (Figur 3).
Kartunderlag från Vingåkers kommun.
Undersökningsrapport, Monica konsult, 2015

Det har tidigare utförts en undersökning av marken vid Ekholmens handelsträdgård med
avseende på pesticider av Monica konsult. Två prov togs i växthusen och 2 prover från
friland. Placeringen av provtagningspunkterna visas i Figur 6. Undersökningsresultatet
redovisas i Kapitel 6.

3.2. Historik
Av den Mifo-historik som har inhämtats från länsstyrelsen framgår att följande
verksamheter har bedrivits inom planområdet:
En handelsträdgård/plantskola Ekholmens Trädgård Bo Grönt på fastigheten Åsen 2:6.
Det är inte känt när verksamheten startade och inte heller om de har använt
bekämpningsmedel. Den sista ägaren köpte handelsträdgården 1972 efter att den legat i
träda några år. På flygfoto från 1960 finns Ekholmens handelsträdgård (Figur 4). Växthus
byggdes mellan 1930–1950-talet och ersattes med nya år 1980. Sedan 1980 har odlingen
endast skett på bord eller i krukor med liten användning av kemiska bekämpningsmedel
enligt tidigare ägare (Monica konsult, 2015).
På fastigheten Bielke 1 har det funnits en bensinstation sedan 1970-talet. I dag finns en
Qstar automattankstation och bilverkstaden Görans Däck (1994-) och Bilservice samt
Blixt bilservice på fastigheten.
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Figur 4. Historiskt flygfoto från 1960 (Källa: Lantmäteriet https://kso.etjanster.lantmateriet.se/. 2020-04-09).
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Figur 5. Historiskt flygfoto från 1975 (Källa: Lantmäteriet https://kso.etjanster.lantmateriet.se/. 2020-04-09).

3.3. Miljö- och hälsostörande ämnen som kan förväntas på området
Utifrån Mifo-historiken förväntas följande miljö- och hälsostörande ämnen kunna
påträffas inom området:
•
•
•
•

Metaller
Petroleumföroreningar
Bekämpningsmedel
Klorerade alifater

Miljöundersökning Säfstaholms slottsområde
Uppdrag: 8893
2021-04-29 s 11 (26)

3.4. Nuvarande och planerad markanvändning
De industriverksamheter som nyligen bedrivits (handelsträdgården) och som bedrivs
(bensinstationen) i området motsvarar MKM (mindre känslig markanvändning) enligt
Naturvårdsverkets riktlinjer. Vid en utbyggnad av bostäder inom berörda delar av
planområdet ändras markanvändningen till KM (känslig markanvändning).

3.5. Fältobservationer
Undersökningsområdet består av park- och naturområden, med Vingåkersån som flyter
från väst till öst genom den centrala delen. Det finns angränsande bostäder norr, väster
och söder om området med relativt lågtrafikerade vägar. De undersökta ytorna är i
huvudsak gräsbevuxna.
Vid handelsträdgården (Foto 1) består det övre jordlagret av sand och grus ned till ca 2 m
i området som ligger lite högre. Under detta lager består marken av lera.

Foto 1. Vingåkersån med Ekholmens växthus i bakgrund (Källa: Sanna Alm, ETYD AB)

I den östra delen av undersökningsområdet har området fyllts upp med jordhögar (lera,
jord), ris och annat trädgårdsavfall (Foto 2). Marken runtomkring är organiskt rik och lite
vattensjuk. Detta område är skogbevuxet. Jordprofil består ytligt av 0–0,7 m mulljord
som överlagrar lera.
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Foto 2. Trädgårdsavfall i den nordöstra delen av området taget mot öster.

Vid det södra undersökta området består ytan av klippt gräsmatta och de övre jordlagren
består av organiskt rik jord, med lite sten, tegel, lera och sand till cirka 0,6 m djup. Mellan
0,6–1,1 m djup består massorna av torrskorpelera. Mellan 1,1–1,6 m djup påträffades
mulljord och under 1,6 m påträffades lera av torrskorpekaraktär.

4. UTFÖRANDE
Fältarbetet utfördes den 20 april 2020 och den 6 april 2021. I Figur 6 visas
provtagningsområdena. I figur 7 visas alla provtagningspunkter inom handelsträdgårdens
område och i Figur 8 visas provtagningspunkterna i detaljplaneområdets östra del.
Provpunkterna placerades slumpmässigt för att täcka in ett så stort område som möjligt.
Området delades från början in i sex egenskapsområden. Vid den kompletterande
undersökningen 2021 placerades provtagningspunkterna så att så stor del av området som
möjligt kunde undersökas. Inom varje område togs det ut flera prover för hand med hjälp
av spade. Vid undersökningstillfället 2020 utfördes provborrning med borrbandvagn på
5 ställen inom detaljplaneområdet. I samband med detta installerades även 4
grundvattenrör för att vid behov kunna analysera grundvattnet. Provtagningen har varit
riktad med avseende på att försöka hitta eventuella föroreningar inom detaljplaneområdet.
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Figur 6. Provtagningsområden norr och öster om Säfstaholms slott.

Figur 7. Provtagningspunkters placering vid Handelsträdgården.
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Figur 8. Provtagningspunkters placering vid detaljplanens östra område.

4.1. Metod allmänt
Undersökning av jord gjordes delvis med hjälp av en skruvborr monterad på en bandvagn.
Borrning utfördes av EC Svenska AB. Borrningen utfördes tills att lera påträffades och
ytterligare någon meter djupare. Borrdjup varierade mellan 2–4 m. Jordprov togs ut för
varje halvmeter eller vid förändring av jordart. Olika jordarter blandades inte. Borren
rengjordes mekaniskt mellan varje metervis upptag och den upptagna jordprofilen
skrapades rent med kniv innan uttag av prov. Provtagning gjordes med hjälp av kniv
och/eller engångsplasthandske. Provtagningsutrustning rengjordes mellan varje
provtagning.
Provtagning utfördes också för hand med hjälp av spade av de ytliga jordlagren. Inom de
olika egenskapsområdena togs det ut flera ytliga jordprover med hjälp av spade från cirka
0,05–0,3 m djup. Dessa slogs ihop till samlingsprov som skickades in för analys av ämnen
som är typiska för aktuell verksamhet (Figur 6 och 7).
Lagerföljden dokumenterades i fältprotokoll och fotograferades löpande under arbetets
gång. Prover förvarades mörkt i kylväska och kylskåp innan transport till laboratorium. I
Bilaga 2 finns fältprotokoll för fältarbete utfört under 2021.
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Prover har tagits ut enligt SGF:s (Svenska geotekniska föreningen) riktlinjer för
markprovtagning. Prover som skickats till laboratoriet för analys framgår av kap. 6 och
har valts utifrån fältobservationer.

4.2. Laboratorieanalyser
Analyser har utförts av ALS Scandinavia AB med avseende på bland annat metaller,
alifatiska och aromatiska kolväten, PCB, klorerade kolväten och klorfenoler. ALS är
ackrediterade för många miljöanalyser av styrelsen för teknisk ackreditering (SWEDAC)
och har pålitlig kvalitetssäkring.
Utvalda jordprover analyserades med ALS analyspaket MS-1, OJ-21a; OJ-2a, OJ-3a, OJ3e och Envipack (Tabell 1 och 2).
Tabell 1. Analyspaket och antal analyser.

Analyspaket
MS-1
OJ-21a
Envipack jord
OJ-3e
OJ-3a
OJ-2a
OV-3k

Parameter
Metaller i jord
Organiska parametrar
Metaller, PCB, kolväten, bekämpningsmedel och klorerade
lösningsmedel
Pesticider (bekämpningsmedel)
Klorerade bekämpningsmedel
PCB-7
Stort pesticidpaket

Antal
16
9
5
11
11
3
2

Tabell 2. Analyser som utfördes på jordprover

Provpunkt
GP 1–3
GP 4–5
GP 6–7
GP 8–10
GP 11–15
GP 16–18
GP 19–20
GP 21–23
GP 24–25
GP26
GP27
GP28
GP29
GP30
GP31

Djup (m)
0–0,2
0–0,1
0–0,1
0–0,2
0–0,1
0–0,3
0,05–0,3
0,05–0,3
0–0,3 fyll
0–0,08
0–0,1
0–0,08
0–0,06
0,02–0,08
0–0,08

MS-1
X

OJ-21a

OJ-2a

OJ-3a
X

OJ-3e
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

E*

X
X
X
X
X
X
-

-

-

-
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Provpunkt
GP32
GP33
GP34
GP35
GP36
GP37
GP38
GP39
BP 1
BP 2
BP 3
BP 3
BP 4
BP 4
BP 4
BP 5
BP 5
Antal analyser
*Envipack

Djup (m)
0–0,06
0–0,1
0–0,15
0–0,15
0–0,15
0–0,15
0–0,15
0–0,15
0,5–1
0,5–0,7
0,5–1
1,4–1,8
0,05–0,4
0,5–1
1,4–1,9
0,05–0,4
0,5–0,8

MS-1

OJ-21a

OJ-2a

OJ-3a
X

OJ-3e
X

E*
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
16

X
9

3

11

11

5

Analyserna omfattar bland annat följande parametrar:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metaller; arsenik, barium, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, kvicksilver,
molybden, nickel, tenn, vanadin och zink (Envipack – samtliga, MS-1 – samtliga
förutom tenn och molybden)
Alifatiska kolväten; uppdelade i olika fraktioner >C5-C35 (Envipack och OJ-21a)
Aromatiska kolväten; uppdelade i olika fraktioner >C8-C35 (Envipack och OJ21a)
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH); (Envipack och OJ-21a)
Klorerade kolväten; klorbensener och klorerade alifater (Envipack)
BTEX; bensen, toluen, etylbensen, MTBE, summa xylener och styren (Envipack)
PCB (Envipack, OJ-2a)
Klorerade pesticider; bekämpningsmedel (Envipack, OJ-3a)
Pesticider (OJ-3e)
Klorfenoler (Envipack)

För analys av grundvatten vid handelsträdgården användes det stora pesticidpaketet OV3k.
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Analys av asfalt och mark under byggnader har inte utförts.

5. BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR JORD- OCH
VATTENPROVER
Vid utvärdering av analysresultat från jordprovtagning har halterna jämförts med
generella riktvärden vilka tagits fram av Naturvårdsverket för förorenad mark.
Riktvärdena är framtagna för att indikera upp till vilken nivå det inte förväntas finnas risk
för negativ påverkan på människor eller miljö vid angiven markanvändning.
Riktvärdena är framtagna för två typer av markanvändning (Naturvårdsverket, 2009):
•

•

KM, känslig markanvändning, där det inte finns några begränsningar för hur
marken kan användas och där grundvattnet skyddas. Exempel på markanvändning
kan vara bostäder, daghem eller odling av livsmedel.
MKM, mindre känslig markanvändning. Vid halter över denna nivå anser
Naturvårdsverket att markkvaliteten begränsar markanvändningen. Marken anses
utan risk kunna användas för industrier, kontor och vägar mm., för halter under
MKM-riktvärden.

Då Vingåkers kommun undersöker möjligheterna för byggande av bostäder på området,
jämförs uppmätta halter i jordprover med riktvärden för KM. En jämförelse görs dock
även med riktvärden för MKM då det i dagsläget förekommer industriverksamhet på
inom detaljplaneområdet.
Generella riktvärden för DDT, DDD, DDE, Aldrin och Dieldrin beskrivs i Kemaktas
datablad, 2016a och b.
Vid utvärdering av analysresultat från grundvattenprovtagningen har jämförvärden från
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2017:2) avseende dricksvatten använts.

6. RESULTAT
Resultatet från laboratorieanalyser redovisas i tabeller enligt nedan. Samtliga analyserade
parametrar framgår av Bilaga 1 avseende jordprovtagning.

6.1. Analysresultat – metaller i jord
17 jordprover analyserades med avseende på metaller, varav endast ett prov från GP39
översteg befintliga riktvärden för kadmium. Halten låg endast strax över riktvärdet för
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KM. Samtliga analysresultat för metaller framgår av Tabell 3 och 4 och analysprotokoll
finns i Bilaga 2.
Tabell 3. Analysresultat metaller (enhet mg/kg).
Provpunkt
BP1
BP2
BP3
BP3 BP5 BP5 GP1-3 GP11-15
Djup (m)
0,5-1,0 0,5-0,7 0,5-1,0 1,4-1,8
0,05-0,4 0,5-0,8 0-0,2
0-0,1
Element
Dry matter (TS-105)

Arsenic (As)
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Chromium (Cr)
Cobalt (Co)
Copper (Cu)
Lead (Pb)
Mercury (Hg)
Nickel (Ni)
Vanadium (V)
Zinc (Zn)

KM
60,7
8,17
106
<0.1
39,4
6,48
28,2
26,3
<0.2
14,4
58
62,5

KM
50,1
<1.00
64,6
0,15
16,6
4,4
27
11
<0.20
11,6
21,8
37,5

KM
46,4
1,9
62
0,15
23,4
5,6
30,4
16,9
<0.20
14,2
31,1
44,5

KM
49,2
5,38
103
0,168
39,8
14,1
25,7
19,6
<0.2
29,9
53,6
97,8

KM
KM KM
57,9 50,6 73,2
3,6 3,71 4,39
76,2 120 86,2
0,346 0,378 0,222
21,2 28,6 25,8
5,22 6,24 6,26
24,3 40,4 27,1
22,6 16,1 17,6
<0.2 <0.2 <0.2
12,7 19,4 11,3
31,7 40,3 41,8
71,7 48,8 49,2

Riktvärde
KM MKM KM
90,1
3,45
25
10
68,9 300 200
0,25
12
0,8
15,8
4,02
35
15
26,6 200
80
23,8 400
50
<0.2
2,5 0,25
8,91 120
40
25,4 200 100
79,1 500 250

Tabell 4. Analysresultat metaller (enhet mg/kg).
Provpunkt
GP16-18 GP21-23 GP33 GP34 GP35 GP36 GP37 GP38 GP39
Djup (m)
0-0,3 0,05-0,3 0-0,1 0-0,15 0-0,15 0-0,15 0-0,15 0-0,15 0-0,15

Element
Dry matter (TS-105)

Arsenic (As)
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Chromium (Cr)
Cobalt (Co)
Copper (Cu)
Lead (Pb)
Mercury (Hg)
Nickel (Ni)
Vanadium (V)
Zinc (Zn)
Tin
Molybdenum

KM
63,2
5,61
104
0,417
26,5
5,64
42,8
25,4
<0.2
16,9
42,6
60,2

KM
86
5,14
45,1
0,156
10,2
3,87
24,5
26
<0.2
7,07
17,4
76,4

KM
52
1,94

KM KM
70,6 47,8
2,78 4,19

KM
62,4
5,62

KM
69,5
3,86

KM
56
4,57

0,35
0,2 0,792 0,154 0,126 0,389
21,1 22,8 17,5 19,5 15,8 25,6
4,53 8,19 4,69 5,39 5,08 5,22
40,5 29,1 55,3
15 10,1 28,1
18,8 24,1 24,2 15,2
11 22,8
<0.20 <0.20 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
15,1 14,8 19,2
14 11,5 17,2
29,1 27,3 33,1 29,2
22 36,2
34,2 89,9 70,9 53,8
31 51,9
<1.0 <1.0
2,01 0,53

Riktvärde
>KM MKM >KM
40,2
5,01 25 10
300 200
0,972 12 0,8
19,1
4,54 35 15
55,2 200 80
38,3 400 50
0,219 2,5 0,25
16,6 120 40
34,3 200 100
45,1 500 250
100

40
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6.2. Analysresultat – kolväten och PCB i jord
Utvalda jordprover (12 st) analyserades med avseende på kolväten varav riktvärdet för
KM överskreds i tre provpunkter avseende alifater >C16-C35. Analysresultat för alifater,
aromater, PAH och PCB framgår av Tabell 5-7. Samtliga analysresultat framgår av Bilaga
1. I prov GP 35 ligger mätosäkerheten på ±38 mg/kg, vilket innebär att halten kan vara
både högre eller lägre och skulle kunna ligga under riktvärdet för KM.
Tabell 5. Analysresultat utvalda alifater och aromater (enhet mg/kg).
Provpunkt
BP1
BP2
BP3
BP3
BP5
Djup (m)
0,5-1,0 0,5-0,7 0,5-1,0 1,4-1,8 0,05-0,4
Element
Aliphates C5-C8
Benzene
Toluene
Ethylbenzene
Aliphates >C8-C10
Aliphates >C10-C12
Aliphates C12-C16
Aliphates C16-C35
>C8 - C10 Aromatic Fraction
Sum of Aromatics C10-C16
Sum of Aromatics C16-C35
Aliphates C5-C16

Enhet
KM
KM
KM
KM
KM
mg/kg TS
<10 <5.0
<5.0
<10
<10
mg/kg TS <0.010<0.0200 <0.0200 <0.010 <0.010
mg/kg TS <0.050 <0.100 <0.100 <0.050 <0.050
mg/kg DW <0.050 <0.020 <0.020 <0.050 <0.050
mg/kg TS
<10 <10.0
<10.0
<10
<10
mg/kg TS
<20
<10
<10
<20
<20
mg/kg TS
<20
<10
<10
<20
<20
mg/kg TS
30
52
34
46
380
mg/kg TS
<1.0 <0.480 <0.480
<1.0
<1.0
mg/kg TS
<1.0 <1.24
<1.24
<1.0
<1.0
mg/kg TS
<1.0 <1.0
<1.0
<1.0
<1.0
mg/kg TS
<30
<30
<30

Tabell 6. Analysresultat utvalda alifater och aromater (enhet mg/kg).
Provtagningspunkt
GP33 GP34 GP35 GP36 GP37
Djup (m)
0-0,1 0-0,15 0-0,15 0-0,15 0-0,15
Element
KM
KM
KM
KM
KM
Aliphates C5-C8
<5.0 <5.0
<10 <10 <10
Benzene
<0.0200<0.0200 <0.010 <0.010 <0.010
Toluene
<0.100 <0.100 <0.050 <0.050 <0.050
Ethylbenzene
<0.020 <0.020 <0.050 <0.050 <0.050
Aliphates >C8-C10
<10.0 <10.0
<10 <10 <10
Aliphates >C10-C12
<10
<10
<20 <20 <20
Aliphates C12-C16
<10
<10
<20 <20 <20
Aliphates C16-C35
44
33
126
38
39
>C8 - C10 Aromatic Fraction <0.480 <0.480 <1.0 <1.0 <1.0
Sum of Aromatics C10-C16
<1.24 <1.24 <1.0 <1.0 <1.0
Sum of Aromatics C16-C35
<1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Aliphates C5-C16
<30 <30 <30

Riktvärde
MKM >KM
150 25
0,04 0,01
40 10
50 10
120 25
500 100
500 100
1000 100
50 10
15
3
30 10
500 100

GP38 GP39
0-0,15 0-0,15 Riktvärde
KM KM MKM >KM
<10 <10 150 25
<0.010<0.010 0,04 0,01
<0.050<0.050 40 10
<0.050<0.050 50 10
<10 <10 120 25
<20 <20 500 100
<20 <20 500 100
59 183 1000 100
<1.0 <1.0 50 10
<1.0 <1.0 15
3
<1.0 <1.0 30 10
<30 <30 500 100
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Tabell 7. Analysresultat för PAH:er och PCB (enhet mg/kg).

6.3. Bekämpningsmedel
Flertalet prover har analyserats med avseende på bekämpningsmedel i området runt
handelsträdgården samt några i östra området.
Bekämpningsmedel har detekterats i fem prover men halterna ligger under befintliga
riktvärden för KM (Tabell 8). De bekämpningsmedel som detekterades påträffades i ytlig
jord från samlingsproven GP 11–15, 16–18, GP26, GP31 och GP32. Dessa togs inom
handelsträdgårdens verksamhetsområde öster och nordöst om växthusen. Ämnen som
detekterades var DDT, DDE, kvintozen-pentakloranilin, terbutylazin, boskalid,
imidakloprid och dieldrin.
DDT-föreningar introducerades under 1940-talet som en insekticid och DDE är
nedbrytningsprodukter av DDT. Besprutning med DDT förbjöds i Sverige på 1970-talet.
Riktvärdet för KM styrs av risker för markmiljön och det hälsoriskbaserade riktvärdet
ligger på 3,4 mg/kg.
Kvintozen är en fungicid som förbjöds i Sverige 1985 och pentakloranilin är en
nedbrytningsprodukt av kvintozen.
Ogräsbekämpningsmedlet terbutylazin, boskalid och imidakloprid som detekterades i ett
samlingsprov saknar riktvärde för jord. Terbutylazin förbjöds 2003 och imidakloprid fick
begränsad användning 2013. Dieldrin togs fram 1948 som ett alternativ till DDT och
förbjöds i Sverige 1970.
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Toxiciteten för terbutylazin är inte helt klarlagd (Toxipedia, 2011) och det saknas
riktvärden för detta bekämpningsmedel. Den påträffade halten ligger strax över
detektionsgränsen.
Tabell 8. Analysresultat för utvalda bekämpningsmedel, gul färg markerar att ämnet detekterats
i analysen, men ligger under riktvärdet för KM.

6.4. Analysresultat övriga analyserade ämnen i jord
Övriga analyserade ämnen såsom bland annat klorerade lösningsmedel låg under
befintliga riktvärden.

6.5. Grundvatten
Två grundvattenprover (GV1 och GV2) togs ut vid handelsträdgården och analyserades
med det stora pesticidpaketet OV-3k som täcker in närmare 300 olika substanser och
nedbrytningsprodukter.
Följande gränsvärden för bekämpningsmedel i dricksvärden gäller :
- Ingen enskild substans får förekomma över 0,1 µg/l
- Summan för alla detekterade bekämpningsmedel får ej överstiga 0,5 µg/l
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I GV1 detekterades inte några bekämpningsmedel eller dess nedbrytningsprodukter och i
GV2 detekterades endast en substans. Det detekterades terbutylazin-desetyl-2-hydroxi i
en halt på 0,106 µg/l. Denna substans är en nedbrytningsprodukt till bekämpningsmedlet
terbutylazin (Tabell 9).
Ogräsmedet och herbiciden terbutylazin påträffas ofta i ytvatten. Terbutylazin-desetyl-2hydroxi uppmättes i en halt strax över befintligt riktvärde för dricksvatten i GV2.
Tabell 9. Analysresultat för påträffad substans som härleds från bekämpningsmedel.

6.6. Resultat från tidigare undersökning utförd 2015 av Monica konsult
Provplats 1 togs på friland, åkermark där det har odlats grönsaker, bär och dill till 1972.
Därefter odlades det här potatis, hallon och barrväxter till 1985. Sedan dess har marken
legat i träda (Monica konsult, 2015).
Provplats 2 var i växthus där det odlats prydnadsväxter och utplanteringsväxter på bord.
Provplats 3 är på friland, åkermark där det tidigare funnits fruktträd och därefter
plantskoleväxter, buskar, krukodling på markmatta.
Provplats 4 var i växthus där det tidigare odlats krysantemum och därefter varit bord med
kruk- och utplanteringsväxter.
Tabell 10. Undersökningsresultat, Monica konsult, 2015.

Prov
Prov 1 åkermark
Prov 2 växthus
Prov 3 växthus
Prov 4 åkermark

Analyserad halt total DDT mg/kg
0,041
0,150
0,026
0,085

Riktvärde KM
0,1
0,1
0,1
0,1

7. SLUTSATSER
Inom området där det har bedrivits handelsträdgårdsverksamhet har det påträffats
bekämpningsmedel i 5 av 15 samlingsprover (Figur 9). Ämnen som DDT, DDD och DDE
ligger under riktvärdet för KM. Halten för ogräsbekämpningsmedlet terbutylazin m.fl.
ligger strax över detektionsgränsen, men för flertalet ämnen finns i övrigt inga
jämförvärden, halten för dessa bedöms dock som låg.
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I ett prov som tagits i ett växthus vid undersökningen 2015 (Monica konsult, 2015)
påträffades DDT strax över riktvärdet för KM, men halten ligger långt under riktvärdet
för hälsa (se Kap. 8 Diskussion).

Figur 9. Detekterade bekämpningsmedel vid handelsträdgården (gul färg). Röd färg överstiger
befintligt riktvärde för KM.

Inom området där handelsträdgården varit verksam togs det också ut två
grundvattenprover (GV1 och GV2). Analys av grundvatten utfördes på närmare 300
ämnen. I GV1 detekterades inga bekämpningsmedel och i GV2 detekterades det ett ämne;
terbutylazin-desetyl-2-hydroxi, som är en nedbrytningsprodukt till bekämpningsmedlet
terbutylazin. Halten ligger strax över riktvärdet för dricksvatten (Figur 9).
Analysresultatet visar att prover tagna inom hela detaljplaneområdet med avseende på
metaller i huvudsak ligger under befintliga riktvärden baserat på 17 analyserade prover. I
endast ett prov (GP 39) detekterades kadmium i en halt strax över riktvärdet för KM.
Provtagningspunkten ligger i det Östra området, se figur 10.
I de 14 jordprover som analyserats med avseende på kolväten har det påträffats alifater
C16-C35 som överskrider KM, men underskrider MKM i tre samlingsprov öster om
Säfstaholms slottsområde (Figur 10).
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Figur 10. Provtagningspunkter inom detaljplaneområdets östra del, orange färg visar på halter
över KM och gröna ligger under.

Inom fastigheterna Orangeriet 4 och 5 har det tagits samlingsprover från ytligt jordlager
(0–0,3 m). Samlingsprovet analyserades endast med avseende på metaller, vilka låg under
riktvärdet för KM.
Övriga analyserade ämnen inom detaljplaneområdet såsom PAH, PCB eller klorerade
lösningsmedel m.fl. har inte påträffats över detektionsgränsen i några analyserade prover.

8. DISKUSSION
Vid beräkning av platsspecifika riktvärden för det östra området i Naturvårdsverkets
beräkningsprogram för förorenad mark, har dricksvattenintag tagits bort som faktor då
det inte är aktuellt inom området. För framtida bostäder inom detaljplanen, förutsätts
anslutning till kommunalt VA . Platsspecifikt riktvärde för kadmium blir då högre och
styrande för kadmium är intag av växter. Den uppmätta halten för kadmium i ett prov
ligger då under framräknat riktvärde och bedöms då inte utgöra ett problem.
Uttagsrapport från Naturvårdsverkets beräkningsprogram med justerat riktvärde för
kadmium samt andra detekterade ämnen med riktvärden visas i Tabell 11.
Riktvärdet för de andra ämnena blir detsamma och styrande för riktvärdet är skydd av
markmiljö och grundvatten.
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Om man ser på riktvärden med avseende på människors hälsa, så bedöms påträffade halter
inte utgöra ett problem (Tabell 12 och 13).
Tabell 11. Uttagsrapport från Naturvårdsverkets beräkningsprogram

Tabell 12. Riktvärden för människors hälsa från Naturvårdverkets beräkningsprogram.

Tabell 13. Högst uppmätta halter ämnen som förekommer över riktvärdet för KM och
riktvärde för hälsa, långtidseffekt (enhet mg/kg).
Ämne
Högst uppmätt halt
Riktvärde, hälsa
Kadmium
0,972
1,2
Alifater C16-C35
380
37 000
DDT, DDD, DDE
0,086
3,5
Aldrin/dieldrin
0,011
0,2
Kvintozen-pentakloranillin
0,03
26

Den utförda undersökningen utesluter inte en liten risk för att det kan förekomma okända
föroreningar inom detaljplaneområdet, främst vid det Östra området, där det förekommer
fyllnadsmassor. Detaljplaneändringen bedöms dock vara genomförbar baserat på
människors hälsa och miljö.
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