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1 Bakgrund och syfte
Timrå kommun genomför utredning för ett nytt bostadsområde benämnt ”Solhöjden”.
Områdets storlek är ca 34 ha och har ett strategiskt läge mellan Sörberge och Fagervik
med närhet till service i form av skola och mataffär. Solhöjden har utpekats som
utvecklingsområde för bostäder i Översiktsplan 2035 (Ubo4). Det präglas av varierande
terrängförhållanden och skogskaraktär. Planen för området är blandad bebyggelse,
främst i form av småhus men även flerbostadshus. Sammantaget planeras det för ca
140 villor och radhus/parhus samt ca 170 lägenheter.

Syftet med den miljötekniska undersökningen är att identifiera potentiella föroreningar
och riskobjekt på eller i närheten av undersökningsområdet samt bedöma om en
eventuell förorening kan utgöra en risk för människors hälsa eller för miljön.
Åtgärdsförslag samt kostnadsuppskattningar av eventuella påträffade föroreningar ska
även redovisas.

Den miljötekniska undersökningen kommer att samordnas med den geotekniska
undersökningen som ska utföras i området.

2 Organisation
Uppdragsledare: Fredrik Thellbro

Handläggare miljö: Kenneth Söderback

Borrentreprenör: AFRY

Kvalitetsgranskare miljö: Lars Gardfors
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3 Områdets förutsättningar
Solhöjden ligger ca 3,5 km nordöst om Timrå centrum (Figur 1). Området består idag i
huvudsak av skogsmark som genomkorsas av promenadstigar.

Figur 1. Översiktlig karta över Solhöjdens läge i Timrå kommun (Bearbetat urklipp av
kartunderlag från Timrå kommun).
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3.1 Geologi
Enligt SGU:s jordartskarta framgår det att den dominerande naturliga jordarten i
området är morän, med delområden bestående av berg i dagen, postglacial sand eller
tunna osammanhängande jordlager av grus, sand, silt eller lera, se Figur 2.

Figur 2. Bearbetat Urklipp ur SGU:s jordartskarta (SGU, 2021a). Kartan visar att jordarterna
inom området ”Solhöjden” (svart streckad polygon) till stor del består av morän, med
delområden som utgörs av berg i dagen, postglacial sand och områden med tunna eller
osammanhängande ytlager av lera, silt, sand eller grus.
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3.2 Hydrogeologi och skyddsobjekt
Grundvattnets generella strömningsriktning bedöms utifrån topografin vara i riktning
söderut mot Klingerfjärden.

I SGUs kartvisare framgår att 21 st energibrunnar finns i anslutning till området för
Solhöjden. I närheten (ca 50-75 m) av områdets södra gräns, i bedömd nedströms
riktning för grundvatten har 2 st vattenbrunnar identifierats, se Figur 3.

Figur 3. Bearbetat urklipp från SGUs kartvisare för brunnar (SGU, 2021b). Kartan visar
registrerade brunnar i anslutning till Solhöjden, 21 st energibrunnar och 2 st vattenbrunnar.
Ungefärligt utbredningsområde för Solhöjden är markerad med svart streckad polygon.

Enligt karttjänster för områdesskydd från vatteninformationssystem Sverige (VISS,
2021) och för skyddad natur (Naturvårdsverket, 2021) förekommer inga skyddade
områden inom eller i anslutning till Solhöjden.

Inga fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar förekommer i området enligt
Riksantikvarieämbetets karttjänst fornsök (Riksantikvarieämbetet, 2021).
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3.3 Verksamhetshistorik
Inga uppgifter om tidigare verksamheter inom Solhöjdens område har kunnat hittas.

3.4 Tidigare undersökningar
Tyréns utförde i oktober 2013 en miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Böle
1:198 och 1:348, i ett område som direkt angränsar den sydvästra delen av området
för Solhöjden (Tyréns, 2013).

I denna undersökning uppmättes halter av PAH-M och PAH-H över Naturvårdsverkets
generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) i ytlig jord (0,1-0,3 m) i tre
provgropar i den sydvästra delen mot gatorna Lejonvägen och Norra Fagerviksvägen.

Det fanns inte någon information om tidigare användning av fastigheten eller uppgifter
som ger anledning att misstänka att det har förekommit verksamheter som kan ha gett
upphov till förorening på platsen.

3.5 Potentiellt förorenade områden
Enligt Länsstyrelsens EBH-karta (Länsstyrelsen, 2021) finns inga misstänkta eller
konstaterat förorenade områden registrerade inom området för Solhöjden. Närmsta
objekt har primär bransch Spimfab (drivmedelsanläggning) med Id 111112 (EBH-
stödet) och ligger ca 150 m sydväst om Solhöjden (bedömt nedströms). Övriga objekt i
EBH-kartan är som närmast ca 400-500 m från Solhöjden, en i riktning nordväst (primär
bransch: verkstadsindustri utan halogenerade lösningsmedel, Id 111022) och en i
nordöst (primär bransch: verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel, Id
111086).

4 Kvalitetssäkring och arbetsmiljö
AFRY:s verksamhet bedrivs enligt ett ledningssystem som är kvalitetscertifierat enligt
SS-EN ISO 9001:2008 och miljöcertifierat enligt SS-EN ISO 14001:2004 (certifikat nr
27102, 1418863).

Provtagning och fältarbete har utförts enligt riktlinjer från SGF:s handbok (2:2013).

Jordprover som inte sänds till laboratorium kylförvaras i 3 månader efter provtagning
för att möjliggöra kompletterande analyser.

4.1 Inmätning provtagningspunkter
Samtliga provpunkter har mätts in med RTK-GPS med hög noggrannhet och har
redovisats i koordinatsystem SWEREF 99 17 15 och höjdsystem RH 2000 i MUR (AFRY,
2021).

5 Bedömningsgrunder
Analysresultat för jordprover från den miljötekniska markundersökningen har jämförts
mot Naturvårdsverkets haltnivåer för återvinning av avfall i anläggningsändamål,
mindre än ringa risk (MRR) (Naturvårdsverket, 2010), och Naturvårdsverkets generella
riktvärden för förorenad mark; känslig markanvändning (KM) och mindre känslig
markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket, 2009, reviderad 2016).

Naturvårdsverkets haltnivåer för återvinning av avfall i anläggningsändamål:

 Mindre än ringa risk, MRR, MRR används avseende avfall som ska återvinnas
för anläggningsändamål, dock inte för så kallad kvittbildning. Nivå för mindre än
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ringa risk bedöms som en nivå när risken är mindre än ringa och återvinning av
avfallet kan användas utan anmälan till den kommunala nämnden och det inte
finns andra föroreningar som påverkar risken samt att användningen inte sker
inom ett område där det krävs särskild tillsyn. Observera att för att uppfylla
anläggningsmålet och tillämpningen av ovanstående handbok ska ett antal
parametrar/krav utöver totalhalter vara uppfyllda.

Ett områdes markanvändning speglar de aktiviteter som antas förekomma inom aktuellt
område och därmed vilka grupper som exponeras och i vilken omfattning exponeringen
förväntas ske. Markanvändningen påverkar även de krav som kan ställas på skydd av
naturresurser (markmiljö, grundvatten, ytvatten) inom området.

Naturvårdsverkets generella riktvärden anger föroreningshalter i mark under vilka risken
för negativa effekter på människor, miljö och naturresurser normalt är acceptabel.

Naturvårdsverkets generella riktvärden:

 Känslig Markanvändning, KM, där markkvaliteten inte begränsar val av
markanvändning. Alla grupper av människor kan vistas permanent inom
området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och
ytvatten skyddas. KM gäller generellt för bostadsmark.

 Mindre Känslig Markanvändning, MKM, där markkvaliteten begränsar val av
markanvändning till till exempel kontor, vägar eller industrier. Exponerade
grupper antas vara personer som vistas inom området under sin
yrkesverksamma tid4. Barn och äldre antas vistas tillfälligt inom området.
Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse vid
mindre känslig markanvändning. Grundvatten (på ett avstånd om 200 m) samt
ytvatten skyddas (NV, 5976, 2009).

Markanvändningen i undersökningsområdet bedöms motsvara KM då området planeras
att bebyggas med bostäder. MKM kan även vara tillämpbart för vissa delar såsom
vägmark/parkering etc. efter samråd med tillsynsmyndigheten.

6 Genomförande
De miljötekniska undersökningarna genomfördes under november och december 2021
och samordnades med de geotekniska undersökningarna i området.

Ytlig provtagning av jord (0-0,2 m) har utförts av 5 st ytor i området i samband med
det platsbesök som gjordes av miljöhandläggare Kenneth Söderback 2021-11-08. Dessa
ytliga prover uttogs i syfte att utföra riktad provtagning av bedömt opåverkad markyta,
markyta i fot av klipphäll (ev. ackumulationsställe våt- och torrdeposition), i anslutning
till grillplats (eldning) och vattenansamling omgiven av skrot, rostigt oljefat m.m.

Jordprovtagning med borrbandvagn har gjorts i 26 provpunkter i december 2021
sammanfallande med de geotekniska undersökningspunkterna. Jordprovtagning
utfördes med hjälp av skruvborr monterad på geoteknisk borrbandvagn.

Fältprotokoll upprättades vid samtliga provtagningar. Provtagning och provhantering har
utförts enligt SGF Rapport 2:2013.

Miljöproverna förvarades i diffusionstäta provpåsar som förvarats mörkt och svalt i
kylväskor/kylskåp inför kemiska analyser på ackrediterat laboratorium.
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Utförligare beskrivningar av genomförande, provpunkternas jordlagerföljder och
placeringar framgår i bilaga 1 samt i fältprotokoll samt situationsplan i den marktekniska
undersökningsrapport (MUR) som sammanställts av AFRY (AFRY, 2021).

6.1 Laboratorieanalyser
Laboratorieanalyser avseende BTEX, alifater, aromater, PAH16 och metaller inkl.
kvicksilver har utförts av samtliga uttagna prover (31 st) från den ytligaste nivån 0-0,2
m under markytan. I de underliggande nivåerna 0,2-0,5 m respektive 0,5-1 m har ett
urval av 6 prover representerande olika jordarter i området analyserats avseende
metaller.

I provpunkt 21AF002 analyserades även lösningsmedel i nivåerna 0-0,2 m och 0,2-0,5
m pga av att lukt av lösningsmedel noterades i dessa nivåer vid provtagning i fält.
Analyspaket VOC-EPA, lösningsmedel inkl. klorerade valdes (52 parametrar).

7 Resultat
Resultat i form av fältprotokoll, sammanställning av laboratorieanalyser med
jämförelser mot riktvärden samt laboratoriets analysprotokoll är redovisade i MUR
(AFRY, 2021).

Halter överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden KM och MKM har påvisats
i 5 av totalt 43 analyserade jordprover från undersökningsområdet. I samtliga av
dessa 5 prover finns metaller representerade, varav halter över MKM påvisats i 2
prover för barium och i 1 prov för zink. I den ytligaste nivån 0-0,2 m, där även
analyser av petroleumämnen och PAH16 ingick, uppmättes halter av den tyngsta
alifatfraktionen (C16-C35) över KM i 2 prover, och i 1 prov överskred halten PAH-H
riktvärdet för KM, se Tabell 1.

Tabell 1. Sammanställning av jordprover med halter överskridande Naturvårdsverkets generella
riktvärden för KM och MKM.

Ämne 21AF005
0-0,2 m Mull

21AF030
0-0,2 m Mull

21AF032
0-0,2 m Mull

21AF104
0-0,15 m Mull
0,15-0,2 siSa

21AF002
0,5-1 m Let

(torrskorpelera)

Alifater
C16-C35

>KM >KM - - -
PAH-H - - >KM - -

Arsenik - >KM - - -

Barium >MKM >MKM =KM >KM -

Kadmium - >KM - - -

Kobolt - >KM - >KM >KM

Kvicksilver >KM - >KM - -

Koppar - >KM - - -

Nickel - >KM - - >KM

Bly >KM - >KM >KM -

Vanadin - - - >KM -

Zink - >MKM - - -
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Vid jämförelse av analysresultat och fältprotokoll framgår att i den ytligaste nivån 0 -
0,2 meter sammanfaller de högsta uppmätta halterna i huvudsak med jordprover med
högre organiskt innehåll (mull/torv). Även i nivån 0,2 - 0,5 meter uppmättes högst halter
av flera metaller i prov 21AF005, som enligt fältprotokoll delvis innehåller mulljord. I
den djupaste nivån 0,5 - 1 meter uppmättes högst metallhalter i prov från punkt
21AF002 bestående av lera. Generellt visar analysresultaten för övriga jordprover,
bestående av grövre minerogena jordarter grus, sand, silt och morän lägre halter av
samtliga analyserade ämnen.

I Tabell 2 redovisas översiktligt fördelningen av uppmätta halter i de tre olika nivåerna.
Nivån 0-0,2 m är även indelad i jordarter med lågt respektive högt organiskt innehåll.
Aritmetiska medelhalter har beräknats inkluderande halter under laboratoriets
rapporteringsgränser (ej detekterbara). Halter under rapporteringsgränsen har satts till
rapporteringsgränsen för att inte underskatta medelhalterna. I urvalet av prover med
högt organiskt innehåll i nivån 0-0,2 m ingår 15 st jordprover: 21AF005, 21AF009,
21AF010, 21AF013, 21AF023, 21AF025, 21AF030, 21AF031, 21AF032, 21AF033,
21AF035, 21AF036, 21AF103, 21AF104 och 21AF105, se bilaga 1 för punkternas
placeringar i området samt för jordartsprotokoll.

Inga beräknade medelhalter för någon av de provtagna nivåerna överskrider riktvärdet
för KM, se Tabell 2.

Tabell 2. Översiktlig klassificering av uppmätta halter i jord.

Nivå
(m u my)

Antal
prov

Provurval Klassning
medelhalt

Högsta uppmätta halter

0 - 0,2

31 Samtliga prov <KM
>MKM

21AF005: barium >MKM
21AF030: barium och zink >MKM

15
Jord med högt
organiskt innehåll
(mull/torv)

<KM
>MKM

21AF005: barium >MKM
21AF030: barium och zink >MKM

16 Minerogena jordar
(sten, grus, sand) <KM ≤KM

21AF015: PAH-H = KM

0,2 - 0,5 6 Samtliga prov <KM <KM
21AF005: krom >MRR

0,5 - 1 6 Samtliga prov <KM >KM
21AF002: kobolt och nickel >KM

8 Bedömning av resultat
Beräknade medelhalter av de analyserade ämnena i undersökningsområdet är under
riktvärdena för känslig markanvändning (KM). Men enskilda halter över
Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM förekommer i området.
Förhöjda halter har främst uppmätts i ytlig jord med högre organiskt innehåll, samt i ett
prov från djupare nivå bestående av lera. Eftersom undersökningsområdet utgörs av
oexploaterad skogsmark med naturliga jordarter utan förorenande verksamheter, så kan
en förklaring till  haltskillnaderna mellan olika provpunkter och olika nivåer bero på
skillnader i jordarternas egenskaper. De högsta halterna förekommer främst i jordarter
med högre specifik yta (mull, torv, lera), vilket medger att föroreningsämnen som binder
partikulärt (metaller och PAH) ges möjlighet att bindas i högre halter (mg/kg) än i grövre
fraktioner som grus och sand med lägre specifik yta.
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Avseende de högre halterna av barium och zink, över MKM i två provpunkter (21AF005
och 21AF030), så kan det åtminstone till viss ha naturliga orsaker. AFRY har erfarenhet
av att dessa två ämnen kan förekomma i förhöjda halter på andra platser med högt
organiskt innehåll och i restmaterial från skogsindustrin, t ex barkrester. Eventuellt tas
barium och zink från marken och berggrunden upp av trädens rötter så att en anrikning
av dessa ämnen sker i bark, ved, löv och barr. I så fall skulle detta kunna ackumuleras
i ytlig jord när barr, löv, kvistar och barr ansamlas i markytan och långsamt bryts ned
till mull, särskilt i områden med tunna jordtäcken som i delar av Solhöjden. Barium
förekommer främst i fältspater och glimrar, men kan även bilda baryt (BaSO4), ett
mineral som bl a förekommer på Alnön (SGU, 2006 och SGU, 2021c).

Styrande för de generella riktvärdena för KM avseende barium (200 mg/kg TS) och zink
(250 mg/kg TS) är skydd av markmiljö.

Om man i Naturvårdsverkets beräkningsprogram för riktvärden (version 2.0.1) inte
beaktar markmiljön i scenarioparametrarna för KM blir riktvärdet för barium 400 mg/kg
TS där intag av växter (hälsoriskbaserat riktvärde) blir styrande, att jämföra med högsta
uppmätta halt 410 mg/kg TS i provpunkt 21AF005 (0-0,2 m). Om intag av växter inte
heller beaktas blir riktvärdet för barium 800 mg/kg TS och då blir intag av jord
(hälsoriskbaserat riktvärde) styrande.

Om man även för zink bortser från skydd av markmiljö i beräkningsprogrammets
scenarioparametarar för KM blir riktvärdet 800 mg/kg TS, och styrande för riktvärdet
blir då skydd av grundvatten. Högsta uppmätta halt zink är 720 mg/kg TS i provpunkt
21AF030 (0-0,2 m) bestående av mulljord.

Erfarenhetsmässigt är det inte heller ovanligt att nickel och kobolt kan förekomma i
naturliga nivåer över de generella riktvärdena för KM i leror, och enligt Sveriges
geologiska undersökning (SGU) kan naturliga metallhalter ibland överstiga gräns- och
riktvärden för förorenad mark. Även om det för de flesta metaller sker relativt sällan, så
kan speciellt arsenik, kadmium och nickel p g a geologiska orsaker ibland förekomma i
halter som kraftigt överstiger riktvärdet för känslig markanvändning (SGU, 2006).

I två av provpunkterna i området 21AF005 och 21AF032 påvisades kvicksilver i halter
över riktvärdet för KM. Dessa halter kan visa på en påverkan av diffust nedfall.
Kvicksilver förekommer överallt i skogsmarker och orsaken är historisk, då stora
mängder kvicksilver tidigare har släppts ut i atmosfären i gasform. Utsläppskällor var
från förbränning av kol och olja och från vissa industrier (Skogskunskap, 2021).

De förhöjda halterna av petroleumämnen kan också bero det höga innehållet av
organiskt material i flera av de ytliga jordproverna. Mull, torv och växtdelar kan orsaka
störningar vid analys av oljehalter och visa ”falska höga halter”. I analysrapporterna för
flera av de ytliga proverna med hög andel mull eller torv har laboratoriet tillagt
kommentarer om ”höjd rapporteringsgräns för PAH, alifater och aromater pga svår
matris” alternativt ”pga låg torrsubstans”.

Eftersom inga uppgifter om tidigare verksamheter inom området finns och endast
naturliga jordarter påträffats vid fältundersökningarna bedöms de uppmätta halterna
kunna bero på naturliga bakgrundshalter i kombination med tillförda halter av PAH och
kvicksilver från diffust atmosfäriskt nedfall i form av våt- och torrdeposition. Då halterna
generellt sätt är låga (under KM) bedömer Afry inte att det föreligger något hinder att
planlägga området för bostadsändamål, men att uppföljning av föroreningshalterna bör
göras vid de punkter där halter över MKM för metaller samt över KM för PAH och
kvicksilver påträffats. Detta för att ta reda på om de förhöjda halterna är en del av en
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naturlig variation, eller om det förekommer sammanhängande områden med förhöjda
halter.

8.1 Rekommendationer
Av resultaten från den översiktliga undersökningen går det inte att dra några slutsatser
om att påvisade förhöjda halter kan avgränsas i plan till vissa delområden eftersom
provpunkterna är glest fördelade över en stor yta (ca 34 ha).

Uppmätta halter i jord från området visar på att framtida överskottsmassor inte kan
användas fritt för återvinning i anläggningsändamål på annan plats, då halter över
mindre än ringa risk (MRR) uppmätts i flera provpunkter där inga halter över
Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM påvisats.

AFRY rekommenderar att ytterligare provtagningar genomförs i samband med
exploateringen vid de punkter där halter över MKM för metaller samt KM för PAH och
kvicksilver har påträffats. Detta ger en uppfattning om de förhöjda halterna utgör en
naturlig variation och om det finns något samband i plan för föroreningsnivån.

Då förorening över Naturvårdsverkets riktvärden påträffats ska denna rapport i enlighet
med miljöbalkens upplysningsplikt kap. 10 § 11 redovisas för tillsynsmyndigheten vilket
i det här fallet är Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Timrå kommun.
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Teckenförklaring
 <MRR

 MRR-KM

 KM-MKM

 >MKM

 21AF002

 21AF003
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Meter

YTLIGA PROV 0-0,2 m  - TOTALT 31 st jordprov

26 st jordprov uttagna med skruvborr och borrbandvagn.

5 st samlingsprov manuellt uttagna med provtagningsspett:
- 21AF101 samlingsprov (10 stick) inom 10x10m ruta kring grillplats.
- 21AF102 samlingsprov (10 stick) inom ram (2m) omgivande rutan
                 vid grillplats.
- 21AF103 samlingsprov (10 stick) ytligt prov på hygge.
- 21AF104 samlingsprov (10 stick) ytligt prov vid foten av berghäll.
- 21AF105 samlingsprov (10 stick) ytligt prov i kanten av
                 vattenansamling med rostigt oljefat, plåtskrot.

Samtliga jordprov har analyserats avseende BTEX, alifater,
aromater, PAH16 och metaller inkl. Hg.

I provpunkt 21AF002 noterades lukt av lösningsmedel.
Analyspaket för lösningsmedel inkl. klorerade (VOC-EPA)
är tillagt i denna punkt.

Datum: 2021-12-20
Handläggare: Kenneth Söderback
Koordinatsystem: SWEREF99 17 15
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Teckenförklaring
 Ej analyserad punkt
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JORDPROV 0,2-0,5 m  - TOTALT 26 st borrpunkter

Ett urval av 6 st jordprov har analyserats avseende metaller
inkl. kvicksilver.

I provpunkt 21AF002 noterades lukt av lösningsmedel.
Analyspaket för lösningsmedel inkl. klorerade (VOC-EPA)
är tillagt i denna punkt.

Datum: 2021-12-20
Handläggare: Kenneth Söderback
Koordinatsystem: SWEREF99 17 15
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JORDPROV 0,5-1 m  - TOTALT 26 st borrpunkter

Ett urval av 6 st jordprov har analyserats avseende metaller
inkl. kvicksilver.

Datum: 2021-12-20
Handläggare: Kenneth Söderback
Koordinatsystem: SWEREF99 17 15
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